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Kuten taloustieteessä yleisesti, myös pankkisektorin kohdalla väittely ikuisuuskysymyksestä julkisen 

vallan intervention, valvonnan ja sääntelyn tarpeellisuuden, sekä mittakaavan ympärillä on jatkuvaa. 

Tässä tutkimuksessa avataan kysymystä sääntelyn tarpeellisuudesta niin markkinoiden, kuin julkisen 

vallan näkökulmasta regulaatioteorian viitekehyksen kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten 

sääntely ja sen valvonta on muuttunut EU:n keskitetyn finanssivalvontajärjestelmän myötä, mihin 

haasteisiin uudistuksella on pyritty vastaamaan ja miten paremman sääntelyn agenda on muovannut 

sääntelyä Euroopan unionin pankkisektorilla. Tutkimusongelma on paremman sääntelyn 

monitulkintaisuus ja käsitteen soveltaminen pankkisektorin sääntelyn kehityksessä Euroopan unionin 

pankkisektorilla. 

 

Finanssi- ja eurokriisien myötä asenneilmapiiri pankkisektorin sääntelyä kohtaan muuttui 

merkittävästi myös EU-tasolla. Tämän havahtumisen seurauksena ryhdyttiin nopeisiin 

uudistustoimenpiteisiin, jotka ovat viimeisten vuosien aikana muuttaneet paljon koko pankkisektorin 

toimintaympäristöä ja viranomaisten vastuualueita. Systemaattiseen riskiin vastaaminen osoittautui 

tapahtuneessa kriisissä mahdottomaksi kansallisella tasolla, koska finanssi-instituutioiden toiminta 

oli hajautunut kansainvälisesti ja välineitä nopeaan kriisin rajoittamiseen ei ollut olemassa. 

Lopputuloksena EU:n on ottanut uuden harppauksen kohti keskitettyä ja laajempaa valvontaa 

yhteisen finanssivalvontajärjestelmän ja pankkiunionin kautta. Näiden uusien toimielinten rakennetta 

avataan tässä tutkimuksessa systeemisen riskin sääntelyn ja valvonnan näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen johtopäätöksinä todettiin, että EU:n uudistunut finanssivalvontajärjestelmä on siirtänyt 

sääntelyvaltaa EU-tasolle muodostaen hybridimallin. Kokonaisarvioinnin kannalta, ottaen huomioon 

EU:n muutenkin syventynyt talousyhteistyö, on todettava, että uusi valvontajärjestelmä vastaa 

paremmin tämän päivän kansainvälisen pankkisektorin haasteisiin ja harmonisoimalla sääntelyä se 

edistää myös kilpailun tasapuolisuutta markkinoilla. 

 

Paremman sääntelyn politiikka on muuttanut Euroopan sääntelyprosessin periaatteita monilla tavoin, 

vaikuttaen siten paitsi pankkisektoriin myös kokonaisvaltaisemmin tapaan toteuttaa sääntelyä. 

Politiikan haasteet kumpuavat tasapainosta faktaperäisen arvioinnin ja poliittisen prosessin 

arvovalintojen välillä, osallistamisesta ja selkeästä tiedottamisesta sekä tavoitteiden asettamisesta. 

Paremman sääntelyn agendan tavoite on kunnianhimoinen ja sen tavoitteet jäänevät ainakin osittain 

aina saavuttamatta. Se tarjoaa kuitenkin pätevän työkalun epätäydelliselle päättäjälle, toimia 

epätäydellisessä politiikkaprosessissa sektorilla kuin sektorilla. Selkeyttämällä sen tavoitteita ja 

osallistamismahdollisuuksia kansalaiset, olennaiset toimialat ja alueelliset tahot huomioiden, sen on 

mahdollista myös saavuttaa ansaitsemansa legitimiteetti. 

 

Tämän tutkimuksen alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck – ohjelmalla. 
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1. JOHDANTO 
 

 

1.1 Aihealueen esittely 

 

Kansainvälisesti pankkisektorin sääntely muodostuu monikerroksisessa ja alati muuttuvassa 

ympäristössä, joka on reaktiivinen ajankohtaisille ilmiöille. Pankkisektori pyrkii palvelemaan 

markkinoita pääoman allokaation, riskin jakamisen ja maturiteetin hallinnan keinoin. Se liikuttaa 

maailmanlaajuisesti valtavia määriä pääomaa ja sillä on siten suuri taloudellinen merkitys, omat 

erityispiirteensä ja myös riskinsä, joita on tarkkailtava ja kontrolloitava markkinoiden vakauden 

ylläpitämiseksi (Wright 2012). Niin sääntely kuin valvontakin on pankkisektorilla perinteisesti ollut 

valtiokohtaista. Paikallinen lainsäädäntö ja viranomaisten roolit ovat vaihdelleet voimakkaasti jopa 

naapurivaltioittain. Globalisaation myötä varojen vapaampi liikkuvuus ja Euroopassa vielä 

pidemmälle viety talousunioni, sekä monikansallisten finanssikonglomeraattien 1  muodostuminen 

ovat kuitenkin lisänneet kansainvälisesti systeemistä riskiä2 ja herättäneet kysymyksiä sääntelyn ja 

nykyisen valvontamallien rajallisuudesta. 

 

2000-luvulla yksi merkittävimpiä pankkisektorinkin sääntelyyn vaikuttavia tapahtumia on ollut 

vuonna 2002 Yhdysvalloissa monialayritys Enronin talousrikokset, jotka johtivat lopulta yhteen 

aikansa suurimmista konkursseista. Yhdysvaltojen hallitus näki, että tapaus vaikutti valvonnan 

uskottavuuteen ja vaaransi jopa maan aseman maailmantalouden veturina. Myös kuluttajat kärsivät 

huomattavasti, kun eläkeyhtiöiden sijoitukset yhtiöön menettivät arvonsa. (Bryce 2002.) Uudistuksiin 

ryhdyttiin välittömästi, joka näkyi valtiotason sääntelyn vahvistumisena rahoitussektorilla ja 

pörssiyhtiöissä Sarbanes-Oxley -lain3  myötä. Laki vahvisti lähinnä hyvän hallintotavan4 periaatteita 

yhtiöiden toiminnassa ja raportoinnissa. (U.S. Securities and Exchange Commission: Public Law, 

107–204.) Rahoitussektorin valvonnan ja sääntelyn seuraavan myllerryksen aloitti Yhdysvaltojen 

asuntomarkkinoiden hintakuplan puhkeaminen vuonna 2007, joka laittoi liikkeelle Finanssikriisinä 

eskaloituneen epäluottamuksen kierteen ja katkaisi maailmantalouden pitkän nousukauden. Kriisin 

 
1 Finanssialan konglomeraattina pidetään rahoitusalalla toimivaa ryhmittymää, joka tarjoaa palveluja ja tuotteita 

rahoitusmarkkinoiden eri sektoreilla (Report on the review of the Financial Conglomerates Directive 2002/87/EC). 
2 Systeemiriski viittaa järjestelmän sisäisten yksikköjen riippuvaisuuteen toisistaan. Se on todennäköisyys sille, että koko 

järjestelmä kärsii negatiivisesti tai jopa romahtaa jonkin tapahtuman tai ilmiön takia kerrannaisvaikutuksen kautta. (EKP 

2000, 10-16). Ilmiötä käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.1. 

3 Sarbanes-Oxley (SOx)- laki on Yhdysvalloissa vuonna 2002 voimaan tullut laki sääntelyn, rahoituksen ja hallinnon 

toimintatapojen uudistamisesta (U.S. Securities and Exchange Comission: Public Law 107–204). 

4 Hyvä hallintotapa (eng. Corporate governance) on organisaation hallintojärjestelmästä kansainvälisesti määritelty 

toimintatapojen ja periaatteiden kokonaisuus (EK: Corporate governance ja itsesääntely). 



 

klusterivaikutukset näkyivät maailmanlaajuisesti, johtaen jälleen historiallisen suuriin konkursseihin. 

Suurimpana näistä oli Lehman Brothers investointipankin konkurssi vuonna 2008. Kansainvälistä 

kriisiä pohjustanut Yhdysvaltojen subprime -kriisi iski investointipankkeihin roskalainojen 

aiheuttamien luottotappioiden kautta. Johdannaisia 5 , eli niin sanottuja ”paketoituja luottoja” oli 

muodostettu korkeariskisistä asuntolainoista ja näin luotu suuri katteettomien rahoitusinstrumenttien 

tarjonta. Johdannaiset olivat aiheuttaneet kompleksisen ja läpinäkymättömän, valvontatoimien 

ulottumattomissa olevan investointitoiminnan kentän. Katteettomien johdannaisten luottotappiot 

horjuttivat investointipankkeja, muodostivat epäluottamuksen kierteen ja lopulta lähes pysäyttivät 

koko investointimarkkinat. (Ciro 2012, 42.) Jälleen kriisi kirvoitti laajaa keskustelua sääntelyn 

uudistustarpeista. Lopulta heinäkuussa 2010 Yhdysvalloissa hyväksyttiin niin sanottu Dodd-Frank –

lainsäädäntö, jolla pyrittiin parantamaan kuluttajansuojaa, lisäämään systemaattinen riskin kannalta 

olennaisiksi määriteltyjen instituutioiden valvontaa ja ehkäisemään näiden osalta verovaroin 

suoritettuja pelastustoimia, myös kriisissä 700miljardin vakauspakettina realisoitunutta niin 

sanottua ”too big to fail6” -riskiä. (Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs 2010.) 

 

Finanssikriisin vaikutukset iskivät lopulta viiveellä myös Eurooppaan vuonna 2010. Eurokriisissä7 

useiden jäsenvaltioiden velkaantumisongelmat pakottivat EU:n laatimaan kriisimaille laajan 

tukipaketin, joka kuormitti koko unionin taloutta. (Ferran, Eilis & Moloney 2012.) Myös Euroopassa 

tapahtumat kylvivät siemenen sääntelyn uudistuksille. Euroopassa sääntelyn ja valvontajärjestelmän 

hajanaisuus sekä päätäntävallan jakautuminen jäsenvaltioille vaikeuttivat paitsi kriisin ehkäisyä, 

myös tehokasta reagointia tapahtumiin (Grant & Wyn 2012). Kurssi asetettiin kohti keskitetympää ja 

yhtenäisempää sääntelyä, ja viranomaisten vastuunjakoa. Alkoivat käytännön valmistelut Euroopan 

yhteisen valvontamekanismin toimeenpanemiseksi. Uuden EU:n pankkivalvontajärjestelmän 

työkalupakin keihään kärjeksi luotiin pankkien yhteinen valvontamekanismi (Single Supervisory 

Mechanism, SSM). (KOM 2012/511.) 

 

Nämä kriisit ovat hyviä esimerkkejä siitä miten finanssi-instituutiot voivat olla sääntelijöitä edellä, 

eikä kattavaa sääntelyä ehditä asettaa tai eskaloituviin riskeihin reagoida ajoissa. Pankkisektorin 

 
5 Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen, kohde-etuutena olevan arvopaperin, indeksin, valuutan, 

hyödykkeen tai oikeuden arvoon (Pörssisäätiön sanakirja). 

6 Makrotaloustieteen termi, joka viittaa markkinahäiriöön, ns. ”moraalikatoon” jossa suuret rahoituslaitokset ovat niin 

merkittävässä asemassa rahoitusmarkkinoilla, että valtio ei voi antaa niiden kaatua vaan ne on lopulta pelastettava 

julkisin varoin. Rahoituslaitos voi ilmiön seurauksena tietoisesti lisätä riskinottoaan (FCIC 2011, 20). 

7 Eurokriisissä vastuuttomasti hoidettujen EU-maiden ja muutaman suuren kaupallisen pankin talousvaikeudet uhkasivat 

horjuttaa koko Euroopan kilpailukykyä, minkä takia EU toimeenpani laajan bail-out ohjelman, jolla taattiin kriisimaille 

edullista lainapääomaa. Kriisiä on kutsuttu myös valtionvelka-, pankki- ja kilpailukykykriisin yhdistelmäksi.  

(Shambaugh 2012, 1) 



 

sääntelyn keskeinen merkitys ja sääntelyn uudistustarve tunnustettiinkin laajasti viimeistään näiden 

mittavien kansainvälisten kriisien ja niiden klusterivaikutuksen konkretisoiduttua 

maailmantaloudessa. Ne johtivat laajoihin selvitystöihin, joiden perusteella uusia, etenkin 

kansainvälisen tason sääntelyn suuntaviivoja alettiin hahmotella. Kansainvälisten rahoituskriisien 

ehkä olennaisimpana yksittäisenä syynä on nähty juuri julkisen valvonnan pettäminen kansallisella 

tasolla ja sääntelyn riittämättömyys kansainvälisellä tasolla (Ferran & Moloney 2012, 11-14). 

 

Niin sääntely kuin valvontakin pankkisektorilla on ollut perinteisesti valtiokohtaista. Paikalliset 

olosuhteet ja toimialan ominaispiirteet ovat vaihdelleet voimakkaasti jopa naapurivaltioissa. 

Globalisaation myötä varojen vapaampi liikkuvuus, ja Euroopassa vielä pidemmälle viety 

talousunioni, sekä monikansallisten konglomeraattien muodostuminen ovat kuitenkin lisänneet 

kansainvälisten riippuvuussuhteiden kautta systeemistä riskiä ja tehneet kansallisen tason 

valvonnasta riittämätöntä, mitä havainnollisti finanssikriisin ongelmien konkretisoituminen EU-

tasolla. Systemaattinen riskiin vastaaminen oli osoittautunut mahdottomaksi kansallisella tasolla, kun 

finanssi-instituutioiden toiminta oli hajautunut kansainvälisesti ja valmiuksia nopeaan kriisin 

rajoittamiseen ei ollut olemassa. Suunnitelmiin sääntelyn ja valvonnan yhtenäistämiseksi 

ryhdyttiinkin ripeästi. Lopputuloksena EU:ssa sääntely- ja valvontakehitys on ottanut uuden valtavan 

harppauksen kohti keskitettyä ja laajempaa valvontamallia yhteisen finanssivalvontajärjestelmän ja 

pankkiunionin kautta. Nämä uudistukset makrotason vakauden varmistamiseksi ovat muokanneet 

merkittävästi myös Suomen kansallisen valvontaviranomaisen, Finanssivalvonnan (Fiva), roolia 

(Tuominen 2009, 5). Yhteistä valvonta- ja kriisinratkaisumekanismista muodostuvaa EU:n 

pankkiunionia käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.  

 

1990-luvun alusta asti jatkunut vakaa talouskasvun kausi ikään kuin tuuditti julkisen hallinnon ja 

rahoitussektorin toimijat uskoon markkinoiden itsenäisestä ohjautuvuudesta ja korjauskyvystä 

(Mankiw 2002, 388). Vallitsi yleinen skeptisyys sääntelyn lisäämisen tarpeellisuutta kohtaan. 

Sittemmin IT-kupla ja finanssikriisi ovat jälleen muistuttaneet velkaantuneisuuden ja talouden 

ylikuumenemisen riskeistä ja näin ollen luoneet sääntelylle myönteisempää ilmapiiriä. Kriisien 

syklisyyden yhteydessä onkin puhuttu markkinoiden kriisiytymistaipumuksesta ja sääntelyilmapiirin 

syklisyydestä näiden kriisien mukana (Tuominen 2009, 5). Rahoitusmarkkinoiden sääntely on jälleen 

noussut ajankohtaiseksi teemaksi kansainvälisesti erityisesti Yhdysvalloissa. Käydyssä keskustelussa 

on havaittavissa viitteitä aiemmin mainitusta kriisien, ja sitä seuraavan sääntelyn uudistustrendin 

syklin kääntymisestä, ja esille on noussut yhä enemmän näkemyksiä rahoitussektorin sääntelyn 

purkamisen puolesta. (Leary 2019.) Sääntelyn laajamittainen purkaminen onkin riskialtis ratkaisu ja 



 

kansainvälisten sääntelyuudistusten viimeistelyn lykkääntyminen huolestuttava ilmiö huomioiden 

aiempien kriisien seuraukset. Myös EU:ssa viimeaikaisessa paremman sääntelyn puitteissa käydyssä 

keskustelussa on ollut havaittavissa vastaava ilmiö, kun painopiste retoriikassa on kääntynyt 

sääntelyn laadusta kohti kasvua, kilpailukykyä ja päällekkäisen sääntelyn poistamista.  Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita paremman sääntelyn periaatteiden unohtamista, vaan jatkossakin sääntelyssä on 

syytä ottaa huomioon säänneltävän entiteetin toiminnan laajuus ja riskisyys. 

 

Tärkeä EU:n sääntelyn uudistamista ohjannut tekijä on ollut niin sanottu paremman sääntelyn agenda 

(myös paremman sääntelyn toimenpideohjelma), joka juontaa juurensa OECD:n 1990-luvun 

puolivälissä käyttöönottamiin ohjeituksiin sääntelyn parantamiseksi (OECD, 1995). Parempaan ja 

selkeämpään lainsäädäntöön EU:ssa tähdätty sen alkuajoista asti, mutta ensi kertaa paremman 

sääntelyn termi esiintyy EU:n asiakirjoissa vuoden 2001 ”European Governance A White Paper” 

julkaisussa (KOM 2001/428). Järkevän sääntelyn toimintaohjelmaa sovellettiin EU:ssa vuosina 2010-

2015 (KOM 2010/543). Järkevää sääntelyä käytetäänkin osittain synonyymina ”paremmalle 

sääntelylle”, ja toisaalta sen voidaan katsoa olevan jatkoa EU:n sääntelyuudistushankkeessa 2000-

luvun alussa käyttöön otetulle paremman sääntelyn käsitteelle. Tutkimuksessa käytetään jatkossa 

järkevästä- ja paremmasta sääntelystä kollektiivisesti termiä parempi sääntely, terminologiaa 

käsitellään tarkemmin luvussa 5.2. Paremmalla sääntelyllä tarkoitetaan EU:ssa lyhyesti ilmaistuna 

toimia, joilla saavutetaan lakien tavoitteet mahdollisimman vähin kustannuksin ja hallinnollisin 

rasittein. Periaatteina tässä prosessissa ovat avoimuus, parhaan mahdollisen näytön käyttö 

perusteluna ja sidosryhmien osallistaminen ja huomiointi. Parempi sääntely kattaa koko poliittisen 

syklin – politiikan suunnittelun ja valmistelun, hyväksymisen, täytäntöönpanon, soveltamisen, 

arvioinnin ja tarkistamisen. Järkevän sääntelyn toimintaohjelma lanseerattiin EU:ssa vuonna 2010, 

jonka jälkeen ”palattiin takaisin” paremman sääntelyn toimintaohjelmaan (better regulation agenda) 

(KOM 2015/216). Paremman sääntelyn terminologian moniulotteisuus tieteellisessä keskustelussa 

nostetaan tutkimuksen tarkastelunäkökulmaksi.  

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, viitekehys ja tutkimuskysymys 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan paremman sääntelyn terminologiaa pankkisektorin sääntelyn 

viitekehyksessä Suomessa ja EU:n tasolla yhteisen finanssivalvontajärjestelmän ja siihen johtaneen 

sääntelyn uudistuskehityksen kautta. Tavoitteena on taustoittaa miksi pankkitoimintaa säännellään. 

Tämä toteutetaan antamalla kansainvälisen pankkisektorin sääntelylle myös historiallista ulottuvuutta 



 

ja luomalla sääntelylle teoreettinen viitekehys. Toinen tavoite on jäsentää EU:n pankkisektorin 

sääntelyn organisatorinen rakenne sekä tätä koskevat kansainväliset sääntelyn periaatteet. Kolmas 

tavoite on paremman sääntelyn terminologian kuvaaminen jäsentämällä sen käsittelyä tieteellisessä 

kirjallisuudessa sekä säädösteksteissä. Lopullisena tavoitteena on paremman sääntelyn terminologian 

kokonaisvaltainen ymmärtäminen, käsitteellistäminen, ja liittäminen saumattomasti EU:n 

pankkisektorin sääntelyn viitekehykseen. 

 

Tieteellinen motiivi tutkimukselle on tarkastella ja täydentää tieteellistä keskustelua paremmasta 

sääntelystä. Tähän keskusteluun viitataan läpi tutkimuksen ja kuudennessa kappaleessa keskustelua 

eritellään tarkemmin keskeisiin esiin nousseisiin teemoihin, joita analysoidaan metasynteesin keinoin. 

Paremman sääntelyn termistä ja sen historiasta EU:ssa luodaan selkeä kokonaiskuva viidennessä 

käsittelykappaleessa. Tieteellinen kontribuutio muodostuu osittain myös paremman sääntelyn mallin 

arvioinnista; miten paremman sääntelyn mallia on sovellettu EU:n sääntelyn kehittämiseen ja onko 

mallille asetetut tavoitteet saavutettu, myös sen haasteita nostetaan esille. Regulaatioteoriaa 

sovelletaan tutkimuksen viitekehyksenä paremman sääntelyn arvioimisessa sääntelyn kehitysmallina. 

 

Tutkimuksen tutkimusongelma on paremman sääntelyn monitulkintaisuus ja käsitteen soveltaminen 

pankkisektorin sääntelyn kehityksessä. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen käsitteellis-

teoreettinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa, tarkemmin sisällönanalyysissä, tutkimusongelma 

syntyy todennäköisimmin siitä, että kyseinen ongelma on noussut esille lukuisissa aiemmissa 

tutkimuksissa, mutta tulokset eivät muodosta selvää konsensusta. Tämä kuvaa tämänkin tutkimuksen 

tutkimusasetelmaa. Tutkimuksen kohdetta, paremman sääntelyn terminologiaa, ei havainnoida 

käsitteen abstraktista luonteesta johtuen suoraa reaalimaailman ilmiöihin perustuen, vaan 

tutkimusongelma määrittää tutkimustyypin, -strategian ja otteen; tarkastelu toteutetaan 

käsiteanalyysin keinoin tutkimuskirjallisuutta ja teorioiden avulla muodostettujen havaintojen kautta 

metasynteesin avulla.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84). Tutkimusongelmaan vastataan seuraavien 

taustoittavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

- Miksi pankkien toimintaa säännellään? 

- Mitä sääntely on ja miten sen hierarkia muodostuu? 

- Miten sääntely syntyy ja miten sitä valvotaan 

- Millainen on Euroopan yhteisen finanssivalvontajärjestelmän ja tähän sisältyvän pankkiunionin 

rakenne? 

 



 

Varsinainen tutkimuskysymyksenä esitetään: mitä on parempi sääntely (better regulation) ja miten se 

on vaikuttanut EU:n pankkisektorin sääntelyn kehitykseen? 

 

Teoreettisena viitekehyksenä tutkimukseen liitetään keskeisten käsitteiden tulkinta käsiteanalyysin 

keinoin, sekä regulaatioteoria, jonka avulla hahmotellaan sääntelyn teoreettisia perusteita. Tätä 

täydentää julkisen vallan intressin näkökulma, joka tarkentaa julkisen vallan motiiveja puuttua 

markkinoiden toimintaan. Tutkimuksessa tuodaan esille niin Suomen kansallisen, kuin EU:n 

sääntely-ympäristön erityispiirteitä, kansainvälisen sääntelyn vaikutuksia ja kehityksen suuntaa, sekä 

avataan sääntely-ympäristön rakennetta niin sääntelyn kuin sitä suorittavien organisaatioiden 

näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttivat vuonna 2011 toimintansa aloittaneen 

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän (EFVJ) toimeenpanoon ja minkälainen merkitys sillä on ollut 

EU:n rahoitusmarkkinoiden integraatiolle. Fiva asetetaan niin kansallisen kuin EU:n yhteisen 

sääntelyn organisatoriseen viitekehykseen ja hahmotetaan sen kautta valvontajärjestelmän rakennetta. 

Kansallisella tasolla avataan Fivan rahoituksen- ja hallinnon rakennetta, arvoja, tavoitteita ja asemaa 

ja yleisemmin toimintaympäristöä niin kansallisesta kuin yhä kansainvälistyvästä näkökulmasta. 

Lisäksi tutkimuksessa eritellään sovellettavan sääntelyn normiperusta sekä Fivan lakisääteiset 

tehtävät ja valvontamenetelmät, joiden taustalla konkreettisesti vaikuttaa pankkisektorin sääntely ja 

valvontastandardien soveltamistyö. Tutkielman organisatorinen- ja lainsäädännöllinen viitekehys 

tarkemmin kuvattuna alla kuviossa 1. 

 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen organisatorinen- ja lainsäädännöllinen viitekehys 

 



 

Tämän tutkimuksen valmistuessa Euroopan uudistettu, yhteinen finanssivalvontajärjestelmä on ollut 

toiminnassa noin yhdeksän vuotta, mutta järjestelmä hakee vielä suuntaviivojaan ja yhteistyön 

syventämisen muotoja etenkin pankkiunionin osalta. Tutkimuksessa tarkastellaan tätä ajanjaksoa ja 

muutoksia viranomaisten vastuissa ja sääntelyssä sekä hahmotellaan tulevaisuuden näkymiä 

pankkisektorin sääntelylle EU-tasolla. Tutkimus pyrkiikin yhdistelemään ja jäsentelemaan uudella 

tapaa kansallisen pankkisektorin sääntelyn kenttää ja ajankohtaista kehitystä käsitteellis-teoreettisten 

tarkastelun kautta, joka saattaa avata mielenkiintoisia näkökulmia ja vähintään luoda perustaa sekä 

avoimia kysymyksiä jatkotutkimukselle. 

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät, aineisto ja rajaukset 

 

Tutkimusmenetelmävalinnassa tulee huomioida, että tutkimuksen työkaluksi valittu menetelmä 

vaikuttaa aina, mihin seikkoihin aineiston tulkinnassa keskitytään. Ne ohjaavat myös metodivalintoja, 

kuten esimerkiksi miten organisaation ympäristön vaikutukset sen toimintaan tulkitaan. Kuten aina 

tieteentekemisessä, tässäkin tulee muistaa, että näkökulmat ovat tapa nähdä, mutta myös tapa olla 

näkemättä (Morgan 1997, 5). Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata rahoitussektorin sääntelyn 

jäsentymistä paremman sääntelyn käsitteen kannalta. Tämä tarkoitus ohjaa myös tutkimusstrategisia 

valintoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 138) ja sen perusteella päädyttiin luonteeltaan 

kartoittavaan kvalitatiiviseen käsitteellis-teoreettiseen tutkimukseen, jossa tutkimusmenetelmänä 

sovelletaan sisällönanalyysin välineitä; käsiteanalyysiä ja kirjallisuuskatsauksen menetelmiin 

lukeutuvaa metasynteesiä. 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä pyrkii kohteen, sen taustan ja sen piirissä 

vaikuttavien merkitysten kokonaisvaltaiseen kuvaukseen sekä ymmärtämiseen. Laadullinen tutkimus 

rakentuu aiemmasta aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, empiirisestä aineistosta ja tutkijan omasta 

prosessoinnista ajattelutyön kautta. Se pitää sisällään useita erilaisia perinteitä, lähestymistapoja ja 

aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä ihmisen ja elämän tutkimiseksi, näin ollen se ei ole minkään 

nimenomaisen tieteenalan tutkimusote, vaan ennemminkin joukko erilaisia tutkimuskäytäntöjä, joita 

osittain yhdistää aineistonäkökulma (Töttö 2004, 9-20).  Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeä 

muistaa, että vaikka tutkimuskohteesta saatu tieto koskee aina yksittäistapausta, täyttää se tutkijan 

ymmärtämisyhteyden kautta tapahtuvan käsitteellistämisprosessin ja kriittisen tarkastelun myötä 

yleistettävyyden vaatimuksen, kuitenkaan kyseenalaistamatta elämismaailmaa koskevien tieteiden 

ankaruuden vaatimusta (Varto 1992). Laadullisen tutkimuksen vastakohtana saatetaan pitää 



 

määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta, joka pohjautuu ilmiön tulkitsemiseen tilastojen ja 

numeroiden avulla hypoteesin kautta. Laadullisten ja määrällisten menetelmien vastakohtaisuutta 

usein korostetaan, vaikka ne tulisi nähdä ennemminkin toisiaan täydentävinä tapoina tarkastella 

tutkimuksen kohdetta. Menetelmiä yhdistelevää tutkimuksen muotoa nimitetään triangulaatioksi. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tutkimuksessa pidättäydytään laadullisessa 

tutkimusotteessa, mutta jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoisen lisän tutkimukseen voisi tuoda 

esimerkiksi paremman sääntelyn kvantitatiivinen tarkastelu sääntelyn vaikutusarvioinnin työkaluin 

(Regulatory Impact Analysis, RIA). 

 

Valittu tutkimusmenetelmä edustaa hermeneuttista laadullisen tutkimuksen perinnettä ja edelleen 

hermeneuttista menetelmää. Hermeneuttinen menetelmä on tyypillinen humanististen- ja 

yhteiskuntatieteiden tutkimuksissa, mutta on huomioitava ettei kaikki laadullinen tutkimus ole 

hermeneutiikkaa. Myöskään tutkimuksen orientaatio; ymmärtävä ja tulkinnallinen tutkimus, ei ole 

synonyymi pehmeän tutkimuksen kanssa. Teoreettisesti pehmeässä tutkimuksessa ei pyritä tarkkaan 

käsitteiden määrittelyyn tai muodolliseen teorian muodostamiseen, joka tässä tutkimuksessa on 

nimenomainen tavoite. Valitun hermeneuttisen otteen avulla pyritään siis ymmärtämään ja 

tulkitsemaan tosiasioiden ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja kehitystä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 11, 

40-41.) Käsiteanalyysi ja kirjallisuuskatsaus toimivat tutkielmassa välineinä ilmiön syvempään 

ymmärrykseen ja metasynteesin keinoin muodostetaan uusi tulkinta aineistoista.  

Kokonaisvaltaisemmin hermeneuttinen menetelmä etenee prosessina tutkijan tulkinnasta; 

tutkimuskysymyksen käsitteellistämisestä (problematisointi), sitä ympäröivän ilmiön erittelyyn 

(analysointi) ja lopulta johtopäätöksiin (synteesi). (Anttila 1998.) 

 

Tässä tutkimuksessa toteutuu siis laadullinen tutkimusote, rinnastaen metodina sisällönanalyysin 

menetelmiä. Ensimmäinen näistä on käsiteanalyysi. Käsiteanalyysille ei voida katsoa muodostuneen 

kovinkaan tukevaa jalansijaa taloustieteen piirissä, vaikka se väistämättä sisältyykin jossakin 

muodossa jokaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Oli sen rooli sitten käsitteen identifiointi tieteenalojen 

välillä tai abstraktimpi tarkastelu, niin sillä on erityinen merkitys tutkijan työkaluna ja lopulta teorian 

muodostumisen raaka-aineena. Tässä tutkimuksessa käsiteanalyysin tavoitteena on ymmärtää 

käsitteisiin liitettyjä merkityksiä ja suhteita niiden lähikäsitteisiin. (Puusa 2008.) Menetelmää 

sovelletaan tutkimuksessa keskeisten käsitteiden ja sääntelyn kuvauksessa, sekä avainkäsitteen, 

paremman sääntelyn, identifioinnissa ja liittämisessä tutkimuksen kontekstiin. Kuvailevaa 

kirjallisuuskatsausta ja sen narratiivista orientaatiota sovelletaan paremman sääntelyn käsitteen ja 

muiden sääntelyn uudistusmallien kuvaamisessa määrittelyssä viidennessä käsittelykappaleessa. 



 

Näin pyritään luomaan yleiskatsaus tarkasteltavista kehitysmalleista. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

on yksi yleisimmistä kirjallisuuskatsauksen lajeista ja se voidaan ymmärtää yleiskatsauksena vailla 

täsmällistä systemaattista otetta, toisin kuin varsinaisessa metasynteesissä sovellettu tutkimusote. 

(Salminen 2011, 6-8.) 

 

Toisena metodina sovelletaan kirjallisuuskatsauksen ja edelleen sisällönanalyysin piiriin lukeutuvaa 

metasynteesiä. Kirjallisuuskatsauksessa pyritään systemaattiseen ja toistettavissa olevaan prosessiin, 

jossa tehdään niin sanotusti tutkimusta tutkimuksesta. Tällöin on muistettava, että tutkimuksen 

reliabiliteetti voi olla vain niin hyvä kuin käytetyn aineiston, tieteellisten tutkimusten, taso. Lähteiden 

valinnassa onkin keskitytty laadun tarkasteluun. Kirjallisuuskatsaus valikoitui metodiksi tutkimuksen 

tavoitteiden perusteella, jotka yhtenevät Baumeisterin ja Learyn (1997, 312) määrittelemien 

tavoitteiden kanssa, kirjallisuuskatsaus siis: 

 

- jalostaa ja arvioi olemassa olevaa teoriaa ja rakentaa uutta.  

- rakentaa kokonaiskuvaa asiakokonaisuudesta. 

- pyrkii tunnistamaan ongelmia ja 

- tarjoaa mahdollisuuden kuvata teorian kehitystä historiallisesti. 

 

Kirjallisuuskatsauksen piiriin lukeutuva meta-analyysi jakautuu edelleen kvalitatiiviseen ja 

kvantitatiiviseen suuntaukseen. Tutkimuksessa sovellettava kvalitatiivinen suuntaus voidaan eritellä 

edelleen kahteen orientaatioon: metasynteesiin ja metayhteenvetoon. Metayhteenvedon voidaan 

tulkita kallistuvan määrällisempään ja matemaattisempaan analyysiin kun sovellettava metasynteesi 

on otteeltaan lähempänä systemaattista kirjallisuuskatsausta. Metodin periaatteena on yhdistää samaa 

aihealuetta käsitteleviä tutkimuksia, tarkastella näiden yhtäläisyyksiä ja eroja, ja edelleen luoda näihin 

perusten ymmärrys ja kokonaiskuva aiheesta yhtenäistämällä. (Salminen 2011, 12-14.) 

Kirjallisuuskatsauksen tyypit lajiteltuna tarkemmin alta löytyvässä kuviossa 2. (Salminen 2011, 38.) 

 



 

 

KUVIO 2. Kirjallisuuskatsauksen alalajit. (Salminen 2011, 38) 

 

Tutkimuksessa meta-analyysin sovellus on siis nimenomaan laadullinen, eikä esimerkiksi yhdistelmä 

kvalitatiivista ja kvantitatiivista orientaatiota, niin sanottu mixed-method (Salminen 2011). 

Tavoitteena on tarkasteltavan ilmiön luonteen laajempi ymmärrys, jota palvelee paremmin 

laadullinen lähestymistapa. Kuvailevan – ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keskeisin ero on, 

että systemaattisessa katsauksessa korostuu täsmällisempi aineiston ja sen läpikäymisen prosessi, 

myös aineiston laatuvaatimukset ovat tiukat kuin pehmeämmässä kuvailevassa suuntauksessa. 

Metasynteesi taas eroaa systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta sen analysoivamman otteen osalta. 

Aineiston kieltä; käsitteitä ja metaforia sekä niiden eroja ja yhtäläisyyksiä tulkitsemalla pyritään 

löytämään konsensus ja lopulta uusi tulkinta tarkasteltavasta aihealueesta aiempaan tutkimukseen 

perustuen. 

 

Aineistoa jalostetaan teoriasidonnaisella abduktiivisella analyysilla, etenemällä joukosta havaintoja 

kohti päätelmää. Aineistoa tarkasteltiin siis regulaatioteorian näkökulmasta (yleisestä) jalostaen siitä 

metasynteesin keinoin EU:n sääntelyuudistuksen ja paremman sääntelyn toimintamallin kannalta 

olennainen tieto (havainnot). Analyysi ei kuitenkaan suoraan perustu pelkkään regulaatioteoriaan 

vaikka se asettaakin tarkastelun lähtökohdat. Näin ollen kyseessä ei ole puhdas deduktiivinen prosessi, 

vaan kyseessä on abduktiinen tarkastelu. Havainnoille etsitään teoriasta selityksiä tai vahvistusta 

tulkintojen tueksi, mutta toisaalta myös päinvastoin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95-99.) 

Metasynteesissä pyritään tutkimuksessa etenemään Walshin ja Downen (2005: 206-209) 

määrittelemän kronologian mukaisesti: aluksi aihealue rajataan tutkimuskysymykseen ja 

tutkimusongelmaan sekä tavoitteisiin perustuen. Tämän jälkeen keskitytään relevanttien tekstien 



 

löytämiseen laaja-alainen haun avulla, löydökset rajataan ja rajaukset perustellaan. Seuraavaksi 

valitut tutkimukset arvioidaan ja pyritään löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja analyyttisen vertailun 

avulla. Lopuksi teksteistä luodaan synteesi. Metasynteesi on toteutettu kappaleessa kuusi. 

 

Aineisto 

Koska kyseessä on käsitteellis-teoreettinen tutkimus, aineisto koostuu kirjallisista lähteistä, kuten 

tieteellisistä tutkimuksista ja artikkeleista, eikä tutkimus sisällä varsinaista empiiristä aineistoa. 

Aineisto rakentuu tarkemmin teoreettisesta viitekehyksestä, käsiteanalyysistä, sääntelyä ja sitä 

soveltavia organisaatioita kuvaavasta laki- ja viranomaisteksteistä. Teoreettisen viitekehyksen 

aineiston valikoitumisen prosessi jatkui koko tutkimuksen työstämisen ajan. Tätä prosessia voidaan 

kutsua niin sanotuksi ”berry picking” –tekniikaksi. Siinä tietoa ei haeta pelkästään kaavamaisesti 

lineaarisen prosessin mukaan, vaan tietoa löytyy vähitellen ja hakua korjataan kohti suurempia tiedon 

ryhmiä; ”marjapaikkoja”. (Salminen 2011, 24-25.) Menetelmän käytöstä huolimatta ei unohdeta 

kirjallisuuskatsauksen systemaattisuuden ja toistettavuuden vaatimusta. Suomessa on tehty 2000-

luvulla monen tasoisia tutkimuksia, kandidaatintutkielmista väitöskirjaan asti, sivuten pankkisektorin 

sääntelyä lähinnä finanssikriisin ja Euroopan pankkisektorin integraatiokehityksen kannalta. Näitä 

hyödynnetään tutkimuksessa soveltuvin osin ja aineistoa täydennetään kansainvälisillä ja 

ajankohtaisilla artikkeleilla. Myös julkisyhteisöjen, kuten Suomen Pankin, Euroopan komission ja 

Fivan omat julkaisut lakitekstien ohella ovat tutkimuksen kannalta olennaisessa roolissa sääntelyn, 

viranomaisroolin ja siihen liittyvien vastuiden, velvollisuuksien sekä toimivallan kuvauksessa. 

 

Metasynteesin metodilla toteutetussa varsinaisessa kirjallisuuskatsauksessa, aineisto muodostuu 

Tampereen yliopiston Andor-palvelun avulla toteutetun systemaattisen haun kautta löydetyistä 

vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista. Metasynteesin aineiston poiminnasta ja rajauksesta 

tarkemmin luvussa 6.2. 

 

Rajaukset 

Rahoitussektorin yläkäsite pitää sisällään niin pankki- ja vakuutussektorin, mutta näiden ohella myös 

laajemmin muun rahoitustoiminnan ja arvopaperimarkkinat. Koko rahoitussektori on 

kansainvälisessä viitekehyksessä yhä vahvemmin integroitunut ja kytköksissä aiemmin mainittujen 

finanssialan konglomeraattien muodostumisen myötä. Vaikka pankkien määritelmän rajat ovatkin 



 

alkaneet osittain hämärtyä, muun muassa niin sanottujen varjopankkien8 myötä, on pankkisektorilla 

yhä keskeinen merkitys systeemisen riskin kannalta. Kansallisella tasolla Fiva valvoo ja osallistuu 

EU-tason sääntelyn toimeenpanoon, niin pankki- kuin myös vakuutus- ja arvopaperimarkkinoiden 

osalta, kun vastaavasti EU-tasolla sääntelyn valmistelu ja valvonta ovat selkeämmin eritelty omille 

sektorikohtaisille vastuuviranomaisilleen. Tutkimus rajataan perinteisen pankkisektorin 

ulottuvuuteen ja edelleen pankkisektorin sääntelyn tarkasteluun ja arvopaperimarkkinat jätetään 

tarkastelun ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa EU-tasolla pankkiunionin ja Euroopan pankkiviranomaisen 

(EBA), ja Suomen kansallisen pankkivalvontaviranomaisen, Fiva:n toimintaa sekä Euroopan 

yhteisen finanssivalvontajärjestelmän (EFVJ) toimintaa kokonaisuutena. Näin ollen muita toimialoja 

koskevat säädökset rajataan tutkielman ulkopuolelle pankkisektorin ollessa viimeisten 

kansainvälisten kriisien taustalla ja siten myös sääntelyn uudistusten keskiössä. 

 

Laajemmin regulaatioteoreettisesti tarkasteltuna rajaus tarkoittaa, että pankkisektorin sääntelyssä 

painopiste on makrovakausnäkökulmassa; systemaattinen riskin sääntelyssä vakavaraisuus-, 

likviditeetti- ja riskienhallintavaatimusten keinoin. Suomessakin toimenpantavan sääntelyn lähde on 

Euroopan komissio, joka lanseerasi OECD:n jo 1990-luvun puolivälistä peräänkuuluttaman julkisen 

sektorin sääntelyreformin pohjalta vuonna 2006 paremman sääntelyn strategian, joka päivittyi 2010 

järkevän sääntelyn toimintaohjelmaksi osana EU 2020 –strategiaa, ja edelleen vuonna 2015 vaihtoi 

nimeään paremman sääntelyn toimintaohjelmaksi. Tämä sääntelymalli on toiminut sittemmin myös 

pankkisektorin sääntelyuudistusten prosessin punaisena lankana ja tästä johtuen se valittiin 

tutkimuksen tarkastelussa näkökulmaksi. Kronologisesti tarkasteltuna tutkimus rajataan koskemaan 

paremman sääntelyn rantautumisen jälkeistä aikaa Euroopassa. Tutkimuksen ajankohtaisuuden 

nimessä, kuitenkin pääpaino tarkastelussa kohdistetaan finanssi- sekä eurokriisin jälkeiseen aikaan 

2010-luvulla. Aikajakso kuitenkin rajataan päättyen vuoteen 2019, eli esimerkiksi tämän tutkimuksen 

kirjoittamisajankohtana maailmantaloutta ravistelevan COVID-19 koronavirusepidemian 

vaikutuksia ei oteta tarkastelussa huomioon. 

 

 

 

 

 

 
8 Finanssi-instituutio, joka tarjoaa luotonantopalveluja kuten kaupallinen pankki, muttei ole virallisesti rekisteröitynyt 

pankiksi ja toimii siten pankkeja koskevan sääntelyn ulkopuolella. (Nigar, Myles & Black, 2017.) 



 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus jakautuu kuuteen päälukuun ja johtopäätöksiin. Johdannon tavoitteena on johdattaa 

lukija tutkielman aihepiiriin ja perustella motiivi valitulle tutkimusaiheelle. Lisäksi kuvataan 

tarkemmin tutkimusongelma ja sen ratkaisemiseksi esitetyt tutkimuskysymykset sekä menetelmät. 

Toisessa luvussa avataan tutkielman kannalta keskeiset käsitteet ja kansainväliset sopimukset sekä 

eritellään pankkisektorin keskeiset riskit, joita sääntelyllä pyritään kontrolloimaan. Lopuksi siirrytään 

teoreettisen aineksen esittelyyn; sääntelyn tarpeellisuutta havainnollistetaan regulaatioteorian ja 

julkisen vallan intressin näkökulmasta. Luvussa siis vastataan kysymykseen miksi sääntelyä tarvitaan. 

 

Kolmannessa luvussa luodaan kokonaiskuva pankkisektorin sääntelyn viitekehyksestä; mistä 

kokonaisuus muodostuu ja miten toisilleen rinnakkaiset itsesääntely, yhteissääntely, standardit ja 

lainsäädäntö asemoituvat toistensa suhteen. Luvussa vastataan siis kysymykseen mitä sääntely on, 

miten sen hierarkia muodostuu ja miten sääntely syntyy. Pankkisektorin sääntely jakautuu Fivan 

kategorisoinnin mukaan kuuteen määräyskokoelmaan (Corporate governance, Menettelytavat, 

Tilinpäätös ja toimintakertomus, Vakavaraisuus ja riskien hallinta, Tietojen julkistaminen ja 

Maksupalvelut), joihin liittyy olennaisesti myös itsesääntely. Näistä keskityn vakavaraisuuden, 

riskienhallinnan ja itsesääntelyn osa-alueisiin, joilla on laaja ja ajankohtainen normitausta sääntelyn 

uudistamisen näkökulmasta systeemisen riskin hallinnan kannalta. Kappaleen lopussa kuvaillaan, 

miten sääntely konkreettisesti muodostuu; EU-tason linjauksista kansallisen tason toimeenpanoon. 

Paitsi sääntelyn uudistukset näillä osa-alueilla, myös niiden riittävyys on kyseenalaistettu 

kansainvälisten kriisien myötä ja Euroopan unionissa on ryhdytty laajoihin uudistoimenpiteisiin, 

jotka ovat osittain yhä työn alla.  

 

Neljäs luku kuvailee EU:n pankkivalvontajärjestelmän ja pankkiunion muodostumista ja vastaa 

kysymykseen miten sääntelyä valvotaan? Valvontajärjestelmä ja viranomaiset paitsi valmistelevat 

sääntelyä, mutta niiden kautta myös sen soveltaminen konkretisoituu. Auktoriteetteihin paneudutaan 

niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Huomio kiinnittyy Fivan organisatoriseen asemaan ja 

rakenteisiin, toimintaympäristöön, lainsäädännöllisiin vastuihin ja tehtäviin sekä niitä palveleviin 

työkaluihin. Kansallisen viranomaisen, Fivan, toimintaan vaikuttavat yhä laajemmin EU-tason 

sääntely ja kansainväliset itsesääntelyn ohjeistukset. Tästä syystä ei ole mielekästä keskittyä 

ainoastaan kansallisen tason toimintaan, vaan luoda kokonaiskuva viranomaisorganisaatiosta 

keskeisiltä osin myös kansainvälisesti, keskittyen EU:n uudistuneeseen 



 

finanssivalvontajärjestelmään ja pankkiunioniin. Viidennessä käsittelykappaleessa paneudutaan 

tarkemmin nimenomaan paremman sääntelyn malliin, sen terminologiaan ja historiaan EU:n 

viitekehyksessä. 

 

Kuudennen kappaleen alussa vedetään yhteen teoreettisen viitekehyksen kontribuutio suoritettavalle 

käsiteanalyysille, sekä suoritetaan varsinainen metasynteesi paremman sääntelyn käsitteen ympärillä. 

Tavoitteena on tulkita paremman sääntelyn roolia EU:n pankkisektorin sääntelyn kehittämisessä ja 

niitä motiiveja ja tavoitteita, jotka mallin avulla on pyritty saavuttamaan. Näin ollen metasynteesin 

avulla täydennetään teoreettista tarkastelua ja tähdätään kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen 

tutkittavasta ilmiöstä. Samalla käsitellään esiin nousseita haasteita valvontajärjestelmän muutoksessa 

EU:n pankkisektorilla ja tarkastellaan lyhyesti EU:n pankkisektorin sääntelyn tulevaisuuden näkymiä. 

Lopuksi vedetään yhteen tarkastelun perusteella nousseet havainnot. 

 

Seitsemäs kappale sisältää tutkimuksen johtopäätökset. Kappaleessa esitetään tutkimuksen tuloksista 

johdetut päätelmät ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tarkastellaan tutkimusmenetelmän ja 

sen perusteella johdettujen päätelmien validiteettia ja reliabiliteettiä sekä potentiaalisia 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

  



 

 

2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

2.1 Keskeiset käsitteet ja kansainvälinen viitekehys 

 

Pankkissektorin kokonaisuutta määritettäessä lienee tarkoituksenmukaista aloittaa tarkastelu 

rahoitussektorin kokonaisuudesta ja edetä kohti sen pienempiä palasia. Rahoitussektori muodostuu 

markkinoista, mutta myös yksilöistä ja instituutioista, jotka näitä markkinoita käyttävät. 

Kokonaisuuteen kuuluvat myös viranomaiset, jotka sääntelevät ja valvovat markkinoiden toimintaa. 

Viimekädessä markkinoita hyödyntävät ihmiset ja yritykset, jotka lainaavat tai antavat luottoa. Tähän 

on kolme tapaa: ne voivat käydä kauppaa keskenään, mikä kuitenkin osoittautuu usein kalliiksi, 

riskialttiiksi, tehottomaksi ja on siksi myös epätodennäköistä. Looginen ratkaisu onkin siirtyä 

käyttämään valmiita markkinoita. Markkinoiden perus toimintalogiikka on, että lainanantajat ostavat 

velkaa toiselta lainanantajalta. Tuloksena ostaja uudelleenrahoittaa velan, tämä on perinteisen 

pankkisektorin toimintalogiikka. Tunnetuimmat rahoitusmarkkinat ovat kansainväliset pörssit. 

Lainanottajat ja lainoittajat voivat toimia myös instituutioiden tai välittäjien kautta. Välittäjät luovat 

pääomaa lainojen muodossa lainanottajille ja käyttävät markkinoita toimintansa rahoittamiseen 

julkaisemalla arvopapereita sekä ostamalla osakkeita ja joukkovelkakirjoja. Tämä kokonaisuus on 

varsinaista pankkisektoria laajempi ja määritelmältään väljempi. Se pitää sisällään finanssialan 

konglomeraatteja, varjopankkeja ja erilaisia finanssiteknologiaa soveltavia instituutioita, jotka voivat 

toimia osittain jopa sääntelyn ja valvonnan ulkopuolella. (Howells & Bain 2007.) Seuraavassa 

luvussa lisää rahoitussektorin toimijoista, finanssi-instituutioista. 

 

Finanssi-instituutioon eli luottolaitoksen tai rahoituslaitoksen piirteitä ovat mm. lainainstrumenttien 

luominen ja tarjonta markkinoilla, tuoton maksimointi (marginaalikorolla) ja oligopolistinen 

kilpailumalli. Lisäksi tuotteet, ja ihmisten tarpeet tuotteille ovat erilaisia valmistavaan teollisuuteen 

ja jälleenmyyntiin verrattuna sekä finanssivälittäjän on pystyttävä säilyttämään likvidi arvo paremmin 

kuin ilman välittäjää ollakseen kilpailukykyinen. (Howells & Bain 2007, 4.) Finanssi-instituutio voi 

joko fuusion tai uuden toiminnan kautta muodostaa finanssikonglomeraatin, eli monialaisen 

finanssituotteita tarjoavan yhtymän. Suomessa rahoitusalan slangisanaksi on muodostunut myös 

finanssitavaratalo, joka lienee hieman suppeampi, lähinnä pankki- ja vakuutusalan yhtymää 

tarkoittava termi (Tattari 2005, 17). EU-tason säädöksissä taas puhutaan jo vakiintuneesti 



 

finanssiryhmittymästä (Euroopan Parlamentin direktiivi 9  2002/87/EC). Finanssialan keskusliiton 

määritelmän mukaan tällaiseen finanssialan konserniin sisältyy yleisesti talletuspankki, rahoitusyhtiö, 

rahastoyhtiö ja joskus myös investointipankki, pääomasijoitusyhtiö ja omaisuudenhoitoyhtiö 

(Finanssialan Keskusliitto 2007, 21). Itse sana konglomeraatti on liiketaloudessa yleiskäsite monella 

toimialalla toimivalle yritykselle tai konsernille (McClure 2020) ja siksi tutkielmassa käytetään 

nimenomaan rahoitussektoria koskevaa finanssikonglomeraatin käsitettä. Tutkielmassa käytetään 

kaikista rahoitussektorin toimijoista yleistermiä finanssi-instituutio, rajaten tarkastelu kuitenkin 

pääosin perinteisten luottolaitosten, pankkien, sääntelyyn. 

 

Luottoluokitukset ovat yksityisen yrityksen, yleensä erikoistuneiden luokitusyhtiöiden, tekemiä 

arvioita julkisen tai yksityisen sektorin organisaation kyvystä hoitaa maksuvelvoitteensa tai 

vaihtoehtoisesti näkemyksiä sijoitusinstrumentin10 riskeistä11 ja niiden konkretisoitumisesta. Niillä 

on keskeinen merkitys riskitason luokittelun kautta saatavien lainojen korkotasoon ja siten koko 

rahoitusjärjestelmän toimintaan, joten Fiva hyväksyy ne ulkoiset luottoluokituslaitokset, joiden 

antamien luottoluokitusten käyttö on sallittua vastuun riskipainon määrittämisessä valvottavien 

vakavaraisuuslaskentaa varten luottoriskin standardimenetelmässä ja arvopaperistettavissa erissä. Eri 

luottoluokittajien luokitusasteikot vaihtelevat ja ne eivät ole siksi vertailukelpoisia keskenään. 

Analyysi painottuu organisaatioiden taloustietoihin, joten myös taloudelliset tunnusluvut kuten 

kannattavuus, nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste korreloivat luottoluokituksen kanssa. 

Julkinen luottoluokitus palvelee yleisesti markkinoilla toimivien lainanantajien tai vastaavasti 

sijoittajan riskinkartoitustarpeita kun yksityinen luokitus on tarkemmin rajattu yksittäisen toimijan 

tietotarvetta ajatellen. Luottoluokitukset voidaan jakaa myös käyttötarkoituksen mukaan lyhyt ja 

pitkäaikaisiin arvioihin. Lyhytaikainen luokitus perustuu lähinnä yrityksen luottotietoihin, se 

toteutetaan koneellisesti ja käyttö rajautuu lyhyen aikavälin tavarantoimitusten riskin kartoittamiseen. 

Pitkän ajan luottoluokitukset ovat pidempiä selvityksiä, joihin sisältyy katsaus myös 

maantieteelliseen ja toimialakohtaiseen riskiin sekä yrityksen yleisiin tulevaisuuden näkymiin. 

Yleensä finanssi-instituutiossa on oma riskinkartoitusjärjestelmä vähintään lyhytaikaisen riskin 

arvioimiseksi, lähinnä asiakkuuksien hallintaa varten. 

 

 
9 Direktiivit antaa Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä tai neuvosto yksin. Ne velvoittavat vaan 

tulokseen nähden, mutta jäsenvaltio saa valita keinot velvoitteen täyttämiseksi. (Europa.eu, Direktiivi)  
10 Sijoitusinstrumentti on arvopaperikaupan kohde, esimerkiksi joukkovelkakirja, osake, sijoitustodistus tai 

johdannaissopimus (Pörssisäätiön sanakirja). 
11 Riski on tilastollisesti määriteltynä ei-toivotun tapatuman todennäköisyys, joka saattaa tapahtua tai olla tapahtumatta 

(Renn & Ortwin 1992, 58). Finanssisektoria koskevia riskejä käsitellään laajemmin valvonnan näkökulmasta luvussa 3.7. 



 

Kuten rahoitusmarkkinoilla yleisesti, lainarahan hinta eli korko tai vastaavasti sijoituksissa tuotto-

odotus määräytyy riskin perusteella. Luottoluokitukset ovatkin yleisesti keskeisessä roolissa 

sijoitusinstrumenttien hinnoittelussa. Luottoluokittaja voi toimittaa luokituksen joko tilaustyönä, 

jolloin sillä on usein pääsy normaalia kattavampiin tietoihin yrityksen toiminnasta tai se voi julkaista 

luokituksen maksullisessa tietojärjestelmässä, jossa vain asiakkaat pääsevät käsiksi analyyseihin. 

(Standard&Poors 2020.) Myös valtioiden luottokelpoisuus luokitellaan luottoluokittajien toimesta. 

Yleensä kansainväliset investointipankit luokittavat valtioiden joukkovelkakirjalainoja niiden 

luottokelpoisuuden mukaan. Suomi pysyi eurokriisin jälkeen monien luottoluokittajien arvioissa 

ainoana valtiona korkeimmassa luottoluokassa kansainvälisten kriisien myllerryksestä huolimatta 

(Moulds 2012), mutta viime vuosina valtiontalouden alijäämäisyys ja rakenteelliset heikkoudet ovat 

konkretisoituneet luokituksen laskuna. Juuri luottoluokittajien negatiivisilla arvioilla johdannaisten 

riskeistä Yhdysvalloissa ja valtiontalouksien alijäämäisyydestä Euroopassa oli välillisesti merkittävä 

vaikutus kansainvälisessä kehittymisessä (FCIC 2011, 25). 

 

Pankkisektorin sääntelyn kansanväliset sopimukset ja Baselin komitea 

Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements, BIS) alaisuudessa toimiva 

Baselin pankkivalvontakomitea tai Baselin komitea (BCBS) on toiminut vuodesta 1974. Se 

muodostettiin seurauksena useiden kansainvälisten pankkien konkursseille. Se muodostui alun perin 

G10 maiden pankkivalvojista, jotka kokoontuvat Baselissa, Bank for International Settlements (BIS) 

pankin tiloissa. Komitea asettaa suosituksia, joita OECD maat soveltavat, ja joiden pohjalta EU on 

luonut pankkivalvonnan direktiivinsä. Komitean asettamat kansainväliset sopimukset ovat sittemmin 

muodostaneet tärkeät raamit globaalille pankkitoiminnalle. Myös EU.n pankkisääntely ja direktiivit 

perustuvat pitkälti näihin suosituksiin, minkä takia ne toimivat johdantona sääntelyn kehitykselle. 

(BIS 2020) On kuitenkin huomioitava, että kyseessä on nimenomaan suositusten kokonaisuus, eikä 

varsinainen sitova sopimus. Sopimukset on siis erikseen toimeenpantava kansallisella tasolla. 

 

Basel I 

Basel- pankkikomitean ensimmäinen Basel sopimus astui voimaan 1988. Sen valmistelu sai alkunsa 

finanssimarkkinoita ravistelleiden öljykriisin ja sitä seuranneen kansainvälisen velkakriisin 

jälkimainingeissa, jotka herättivät huomiota kansainvälisten pankkien toiminnan sääntelyyn ja 

valvontaan. Yhteistä valvontaa oli hahmoteltu jo aikaisemmin 1930-luvulta asti Bretton Woods –



 

järjestelmään12 perustuen, joka toimeenpantiin ensimmäisen maailmansodan jälkeisen talouslaman 

elvyttämiseksi. Kansainvälinen järjestelypankin (Bank for International Settlements (BIS)) 

sopimuksen päämäärä oli rahoitussektorin vakauttaminen vakavaraisuusvaatimuksia kiristämällä ja 

kansainvälisen kilpailun tasapuolistaminen kansallisia säädöksiä yhtenäistämällä, mutta myös 

parantamalla niiden taserakenteen vertailtavuutta. Uudistuksessa keskeinen rooli oli finanssi-

instituutioiden fuusioituminen ja monipuolistuminen finanssitavarataloiksi, joka vaati sääntelyn 

päivittämistä omistajarakenteiden ja pääomaerien monimutkaistuessa. (BCBS 1988, 1-3.) 

 

Basel II 
Vuonna 1996 BIS ehdotti, että pankit voisivat siirtyä markkinariskin pääomavaatimusten laskennassa 

käyttämään itse määrittelemiään laskentamalleja. Tämän voidaan katsoa olleen alkusysäys 2004 

vuonna julkaistulle Basel II –sopimukselle, joka toimeenpantiin vuoteen 2008 mennessä kansallisten 

valvontaviranomaisten toimesta, Suomessa vuonna 2007 Fivan sääntelyllä. Basel II mahdollisti 

joustavamman, finanssi-instituutioiden oman harkinnanvaraisen riskilaskennan sisäisten mallien 

avulla. Pankkien tulee muun muassa luokitella asiakkaansa komitean kehittämällä sisäisen 

luokituksen menetelmällä (Internal Ratings Based Approach, IRBA). Nämä prinsiipit edellyttävät 

valvottavalta sekä valvojalta vakavaraisuuden seurantaa, mutta myös sen kontrollointia suhteessa 

liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista syntyviin merkittäviin riskeihin. 

Sopimus rakentui kolmen pilarin varaan, joista ensimmäinen asetti erilliset vakavaraisuusvaatimukset 

kaikille merkittäville riskityypeille (luotto-, markkina- ja toiminnallinen riski). Toinen pilari koski 

pankkien oman riskienhallinnan kehittämistä, muun muassa muiden riskien analysointia ja 

pääomittamisen arviointiprosessia, jotka tulee hyväksyttää lopulta valvontaviranomaisella. Kolmas 

pilari käsittelee riskien ja vakavaraisuuden julkistamis- sekä raportointivaatimuksia markkinakurin 

ylläpitämiseksi. Pilarien jakautumisesta tarkemmin alla olevassa kuviossa 3. Lisäksi sopimus 

paikkasi edellisen sopimuksen puutteita muun muassa kiristämällä arvopaperistettujen erien 

vakavaraisuusvaatimuksia. Kansallisten valvontaviranomaisten oikeuksia lisättiin, antamalla niille 

oikeus vaatia finanssi-instituutiota kasvattamaan vakavaraisuuttaan mikäli niiden riskiluokitus 

nousee liian korkeaksi. Myös stressitestien13 käyttöä lisättiin. (BCBS 2004, 1.) 

 

 
12 Bretton Woods -järjestelmä oli käytössä länsimaissa 1944-1971. Vuonna 1971 Richard Nixonin hallitus purki dollarin 

ja kullan välisen suhteen, joka päätti vaihtokurssijärjestelmän ja vei pohjan järjestelmältä. (Lehtonen & Sipilä 1989, 22-

23) 
13 Stressitesti on toimenpide, jossa pankkien toimintakyky ja vakavaraisuuspuskureiden riittävyys testataan tasetietoihin 

perustuen tilanteessa missä riskitekijät konkretisoituvat. (Kenton 2020) 



 

 

KUVIO 3. Basel II sopimuksen kolme pilaria (OENB, 2006) 

 

Basel III 

Kolmannesta Basel sopimuksesta päästiin sopuun vuonna 2010 ja sen toimeenpanon aikatauluksi 

asetettiin 2013-2015. Sopimusta kuitenkin muutettiin vielä vuonna 2013, jonka takia toimeenpanoa 

siirrettiin vuoteen 2019, jonka jälkeen se siirtyi edelleen vuoteen 2022. (FSB 2019.) Basel III on 

selkeä vastaus sääntelyverkoston pettämiseen finanssikriisissä vuosina 2007-2008 ja se pyrkii 

täydentämään kriisin myötä havaittuja puutteita. Sopimus lisää finanssi-instituutioiden omien varojen 

määrää ja parantaa niiden laatua maksuvalmiuden vähimmäisvaatimusten ohella. Uudistuksen 

tavoitteena on huomioida suhdannevaihtelut pääomapuskureilla ja dynaamisilla varauksilla. Uusi 

maksuvalmiusvaatimus (LCR, Liquidity coverage ratio) asettaa likviditeettipuskurivaatimuksen 

vähintään nettona kuukaudessa ulosmeneviä stressitestattuja kassavirtoja vastaavaksi, eikä 

pankkisektorin omia arvopapereita enää hyväksytä puskurin katteeksi. Pysyvän varainhankinnan 

vaatimus (NSFR, Net stable funding ratio) taas määrää, että pankeilla on oltava enemmän 

pitkäaikaista rahoitusta. Näiden uudistusten odotetaan vastaavan paremmin systemaattinen riskin 

uhkaan. Parhaillaan valmisteltava Basel III -uudistusten täytäntöönpano EU:n 

vakavaraisuussääntelyyn tulee todennäköisesti muuttamaan vakavaraisuuslaskennan 

riskipainotettujen erien laskentaa olennaisesti. Erityisesti uusi lattiasääntö (output floor) mutkistaa 

riskipainotettujen vakavaraisuusvaatimusten laskentaa ja kasvattanee Suomen pankkisektorin 

riskipainotettuja eriä merkittävästi. Suomen pankkisektorin vaatimukseen tulee vielä vaikuttamaan 



 

EU:n erilliset MREL-vaatimukset, jotka kuitenkin täyttyvät olennaisilta osin jo nykytilanteessa. Lisää 

MREL-vaatimuksista kappaleessa 4.2. (Kiviniemi 2020.) 

 

Finanssikriisi opetti että lyhyen tähtäimen tuotoista palkitsevat palkitsemisjärjestelmät, jotka jättivät 

pitkän tähtäimen riskit huomiotta, olivat olennainen riskiä lisäävä tekijä eniten kärsineissä finanssi-

instituutioissa. Ongelma liittyy hyvän hallinnon periaatteisiin. Parhaat työntekijät vaihtavat helposti 

työnantajaa, ja juuri tässä kilpailussa finanssi-instituutioiden kyky kehittää palkitsemisjärjestelmiä 

siten, että pidemmän aikavälin riskit otetaan huomioon, on osoittautunut heikoksi. Tervettä 

riskienhallintaa tukevan palkitsemisen ohella tulisi turvata riskienhallinnan riippumattomuus, 

riittävät ja kyvykkäät resurssit sekä huolehtia aktiivisesta palkkiomallien tulosten haastamisesta. 

Basel III asettaakin palkitsemiselle tarkemmat kriteerit, mutta vastuu hyvästä riskien hallinnasta ja 

sisäisestä valvonnasta säilyy yrityksellä itsellään. (Liikanen 2009, 9-12.) Basel III:n konkreettisia 

vaikutuksia ja seuraavaa askelta; pankkiunionia, käsitellään tarkemmin luvussa 3.1. 

 

Basel IV 

Baselin neljäs sopimus on osittain kiistanalainen termi vuosina 2016-2017 hyväksytyistä 

kansainvälisen pankkitoiminnan standardeista, joita Baselin komitea itse kutsuu Basel III 

sopimuksen ”viimeisteleviksi uudistuksiksi”. Termin kyseenalaistajat taas pitävät sopimukseen 

sisältyviä pääomavaatimuksia niin merkittävinä, että uudistusta tulisi kutsua omaksi sopimuksekseen. 

Olennaisimpiin uudistuksiin sisältyivät paitsi kaikkien pankkien pääomavaatimuksen tason korotus, 

myös erillinen systeemisen riskin kannalta olennaisiksi luokiteltujen pankkien pääomavaatimuksen 

korottaminen jopa 50 %. Myös pankkien tase- ja taloustietojen julkistamisvaatimuksia tiukennettiin. 

Uudistuksen toimeenpanon määräajaksi on asetettu vuoden 2022 tammikuu. (BCBS 2019.) 

 

Kuten sääntely yleensä, myös Baselin kansainväliset sopimukset ovat keränneet kritiikkiä ajan 

saatossa. Sääntely on ollut luonteeltaan reaktiivista, ja siten usein myöhässä estääkseen kriisit. 

Sääntely ei ole ollut myöskään aukotonta, ja markkinat ovat löytäneet tiensä sen ympäri, kuten 

arvopaperistaminen ja finanssikriisi osoittivat. Finanssikriisiä edeltävät uudistukset keskittyivät 

markkina- ja operationaalisen riskin hallintaan, mutta itse kriisissä konkretisoituikin likviditeettiriski, 

jotka olivatkin vasta seuraavan Basel sopimuksen agendalla. Reaktiivisuus ennakoivuuden sijaan on 

ollut yksi kritiikin pääsyistä. Tähän liittyy ajoituksen lisäksi myös ongelma siitä, että sääntelyllä 

puututaan useammin kriisin vaikutuksiin kuin sen syihin. (Moosa 2018, 55-63.) 

 

 

 



 

 

2.2 Riskityypit pankkisektorilla 

 

Valtioiden velkaongelmat, reaalitalouden taantuminen ja kannattavuuspotentiaalin heikkeneminen 

toimintaympäristön heikkenemisen, lisääntyneen sääntelyn sekä vakavaraisuusvaatimusten 

seurauksena ovat kasvattaneet pankkisektorin riskejä. Lisäksi yhä laajemmin verkottunut ja 

kansainvälistyvä markkina altistaa sen myös enemmän systeemiselle riskille. 

Arvopaperimarkkinoiden hermostuneisuus on myös osaltaan lisännyt sektorin arvaamattomuutta ja 

heilahteluja. Seuraavassa on eritelty rahoitussektorilla esiintyvät riskit, joiden hallintaan ja 

rajoittamiseen sääntelyllä tähdätään. Monet riskit voivat konkretisoitua samanaikaisesti varsinkin 

epävakailla markkinoilla, aiheuttaen toiminnan kannalta kerrannaisvaikutuksia ja heikentäen paitsi 

organisaation, myös koko reaalitalouden toimintaedellytyksiä merkittävästikin. (Fiva 

lehdistötilaisuus 2012, 2.) 

 

Systeeminen riski 

Systeeminen riski, myös järjestelmäriski tai systeemiriski, viittaa järjestelmän sisäisten yksikköjen 

riippuvaisuuteen toisistaan. Se on todennäköisyys sille, että koko järjestelmä kärsii negatiivisesti tai 

jopa romahtaa jonkin tapahtuman tai ilmiön takia kerrannaisvaikutuksen kautta. Se ei ole vain 

taloustiedettä koskeva termi vaan ilmenee muissakin järjestelmissä. Taloustieteen piirissä on kiistelty 

onko systemaattinen riski nimenomaan rahoitussektorin ominaisuus. Negatiivisia tartuntavaikutuksia 

voidaan todeta muillakin osa-alueilla, mutta niiden todennäköisyys ja vakavuus ovat 

rahoitussektorilla huomattavasti suuremmat. (EKP 2000, 10-16.) Laajamittaisen systemaattinen 

riskin konkretisoituminen voi aiheuttaa laajoja ja arvaamattomia vaikutuksia reaalitaloudelle ja 

taloudelliselle hyvinvoinnille kokonaisuudessaan, kuten tuoreessa finanssikriisissä kävi ilmi. 

Systemaattinen riskin todennäköisyys on kasvanut rahoitussektorilla pankkien ja vakuutusyhtiöiden 

toiminnan yhdistyessä niin sanotuiksi finanssitavarataloiksi. Näiden uusien finanssiryhmittymien 

rooli rahoitusmarkkinoilla on kasvanut ja keskittynyt niin paljon, että niiden uskotaan saattavan johtaa 

markkinahäiriöihin. Finanssitavaratalojen keskeinen rooli maailman rahoitusmarkkinoilla lisää myös 

vaatimuksia niiden vakavaraisuuden sääntelylle. (Caruana 2010.) Järjestelmäriskit voidaan jakaa 

Valtiovarainministeriön mukaan suhdanneperusteisiin ja rakenteellisiin riskeihin. Luonteenomaista 

järjestelmäriskien muodostumiselle on niiden kasautuminen pikkuhiljaa lainanmyöntökäytäntöjen 

höltyessä talouden noususuhdanne-vaiheessa. Lainanannon höltyminen johtaa myös usein 

kotitalouksien ja yritysten velkaantumiseen, varallisuuden hintojen kovaan nousu ja kasvaneisiin 



 

riippuvuudet järjestelmän toimijoiden välillä. (VM 2012, 40-41.) Systemaattinen riskin valvonta ja 

rajoittaminen tapahtuu käytännössä muiden riskityyppien sääntelyn kautta.  

 

Markkinariski 

Markkinariskin käsite kuvaa tilannetta, jossa markkinahintojen vaihtelusta aiheutuu luottolaitokselle 

tappion mahdollisuus ja näistä lopulta aiheutuvat tappiot. Markkinariskin muotoja rahoitussektorilla 

ovat korko-, valuuttakurssi-, osakekurssi- ja hintariski. (Fiva 2015, 13-14.) Riskin konkretisoituminen 

aiheuttaa arvonalentumistappion ja vakavaraisuuden alenemisen. Osa riskistä muodostuu 

markkinoiden yleisestä hintavaihtelusta, joka vaikuttaa kaikkiin markkinoilla toimijoihin. Vaihtelun 

määrään kuitenkin vaikuttaa se mihin tuotteen hinta perustuu, esimerkiksi uuden markkinoille tulevan 

tuotteen tai yhtiön hinta perustuu lähes puhtaasti tulevaisuuden odotuksiin ja tuloksentekokykyyn kun 

vanhemmalla yhtiöllä voi olla omistuksellaan paljon patentteja ja brändin tuomaa arvoa. (FED 2020.) 

Käytännössä markkinariskiin vaikutetaan sääntelyllä paitsi vakavaraisuusvaatimuksin, myös 

kontrolloimalla organisaatioiden riskinottoa markkinariskilimiitein.  

 

Likviditeettiriski 

Likviditeetti tarkoittaa organisaation kykyä suoriutua omaisuuden ostoista ja muista velvoitteista 

maksujen määräaikaan mennessä ilman huomattavia tappiota. Markkinoiden likviditeettiriski taas 

kuvaa tilannetta, missä luottolaitos ei pysty realisoimaan tai kattamaan omaisuuttaa markkinahintaan, 

koska markkinoilla ei ole riittävästi volyymia tai ne eivät toimi normaalisti jostain häiriöstä johtuen. 

Riskin realisoituminen voi johtaa maksukyvyttömyyden myötä toiminnan keskeytymiseen ja jopa 

maksuvalmiskonkurssiin. Finanssi-instituutioiden rooli lainojen ja rahoitusinstrumenttien 

maturiteetin muuntajana markkinoilla tekee niistä erityisen haavoittuvaisia likviditeettiriskille ja 

edellyttää laajaa kassavirtasuunnittelua. Fivan mukaan ”finanssikriisin taustalla oleva 

johdannaistuotteiden käyttö ja arvopaperistaminen ovat lisänneet investointipankki- ja 

talletuspankkitoiminnan välisten kytkösten merkitystä. Markkinoiden kannalta merkittävien 

sijoituspalveluyritysten rahoituksen saatavuuden heikkenemisellä voi olla merkittäviä 

tartuntavaikutuksia pankki- ja sijoituspalvelusektorin välillä kun luottamuspula valtaa markkinat, 

kuten finanssikriisin eskaloituessa.” (FIVA 2010, 6.) Sääntelyn avulla likviditeettiriskiä rajataan 

likviditeettivaatimuksilla; likvidejä varoja on oltava vaaditussa suhteessa organisaation velkoihin 

nähden. 

 

 

 



 

Luottoriski 

Luottoriski on pankkisektorilla yleinen riskin muoto. Se tarkoittaa mahdollisuutta sille, ettei lainaaja 

tai asiakas kykene vastaamaan maksuvelvoitteestaan sovituilla ehdoilla esimerkiksi konkurssin, 

maksuvaikeuksien, lainan uudelleenjärjestelyn tai lyhennysvapauden takia. Konkretisoituessaan riski 

aiheuttaa luottotappioita ja vakavaraisuuden alenemisen. (GARP, 2015.) Rahoitussektorilla 

suojaudutaan luottoriskiä vastaan sisäisillä riskinhallintamenetelmillä ja rajoittamalla asiakasriskiä, 

joista toimiva johto on vastuussa. Käytännössä sääntelyllä pyritään vaikuttamaan luottoriskiin tase-

erien riskiluokittelun ja sen kautta tapahtuvan vähimmäispääomavaatimusten (leverage ratio) kautta; 

riskipitoista pääoma vastaan vaaditaan tietty määrä riskitöntä pääomaa. 

 

Operatiivinen riski 

Operatiivinen riski tarkoittaa mahdollisuutta sille, että puutteet prosesseissa, henkilökunnan tieto-

taidoissa, informaatiojärjestelmissä tai sisäisissä valvonta- ja varmistusrutiineissa aiheuttavat 

odottamattomia tappioita tai haittoja. Operatiivisen riskin hallinta sisältää muun muassa tietoturvan 

ylläpidon ja maksujärjestelmien luotettavuuden takaamisen osa-alueet. Riskin konkretisoituminen 

voi aiheuttaa tappioita ja mahdollisen korvausvelvollisuuden asiakkaille. Sen torjuminen voidaan 

nähdä yhtiön maineen ja kuluttajansuojan edistämisenä. Oikeudelliset sisältyvät tutkielmassa 

operatiivisiin riskeihin. (Fiva 2013, 12.) Sääntelyllä puututaan operatiiviseen riskiin organisaation 

oman riskienhallinnan laatuvaatimuksella ja näiden valvonnalla. 

 

 

2.3 Regulaatioteoria 

 

Maailmassa ei ole yhtään puhtaan, teoreettisen markkinatalouden mallin mukaan toimivaa 

yhteiskuntaa, vaan valtiot jakautuvat laajaan kirjoon taloudellisen vapauden perusteella. Jo tämä 

lähtökohta osoittaa, ettei markkinoiden voida olettaa toimivan täydellisesti pelkästään kysynnän ja 

tarjonnan lain kautta, vaan valtion tulee toimia yhtälössä jonkinasteisena häiriötilanteiden korjaajana. 

Häiriöihin puuttumista kutsutaan sääntelyksi. Sääntelyn voidaan määritellä tarkoittavan kaikenlaista 

sosiaalista tai taloudellista vaikuttamista, jolla pyritään säädeltävän toiminnan hallittuun ja 

kohdennettuun muokkaamiseen kohti toivottua tavoitetta. Sääntely on hallinnan muoto johon kuuluu 

koko prosessi sääntelyn valmistelusta toimeenpanoon, valvontaan ja edelleen toimeenpanoon asti. 

Sääntelyä pidetään yleisesti toimintaa rajoittavana tekijänä, mutta se voi olla myös helpottavaa ja 

taata yhtäläiset pelisäännöt kaikille markkinoilla toimijoille. Missä määrin valtion tulee puuttua 

markkinoiden toimintaan finanssi- ja rahapolitiikalla sekä sääntelyllä – voidaan katsoa olevan 



 

taloustieteen perustavanlaatuinen ikuisuuskysymys, jota usein tarkastellaan erilaisista kustannus-

hyöty näkökulmista. Regulaatioteoria ja sen piirissä tarkasteltavat kysymykset linkittyvät vahvasti 

talousteoriaan, korostaen poliittisen- ja oikeustaloustieteen näkökulmia (Baldwin & Cave, 2012). 

 

Rahoitussektorin ensisijainen tehtävä markkinoilla on pääoman tehokas allokaatio lainoittajilta 

lainaajille. Tehokkailla markkinoilla myös kiinteät kulut pienenevät skaalaedun ansiosta ja 

transaktiokulujen osuus laskee johtaen tehokkaampaan lopputulemaan. Käytännössä tehokas 

allokaatio tarkoittaa transaktiokulujen minimoimisen lisäksi informaation epäsymmetriasta 

aiheutuvien kustannusten minimoimista ja riskien oikeaa hinnoittelua. Pääoman allokaation ohella 

markkinat siis allokoivat myös riskejä paremmin sitä sietäville sijoittajille ja samalla hajauttavat sitä 

omistuksen jaon kautta. Rahoitussektorilla valitsee tiedon epäsymmetria lainaajan/finanssi-

instituution ja lainottajan/omistajan välillä, jonka tasaaminen aiheuttaa kustannuksia. Tämä 

epäsymmetria saattaa johtaa haitalliseen valikoitumiseen, jossa riskit eivät esiinny oikeassa suhteessa 

tuottoihin nähden, aiheuttaen taipumuksen näiden projektien valikoitumiselle sijoitus tai 

lainoituskohteiksi. Markkinat tähtäävät ongelman ratkaisemiseksi siis myös informaation 

tuottamiseen ja tästä aiheutuvien informaatiokustannusten minimointiin. (Mankiw 2012.) 

 

Markkinahäiriö kuvaa tilannetta taloustieteen teoriassa, jossa resurssien allokaatio vapailla 

markkinoilla ei ole tehokkain mahdollinen, eli se poikkeaa niin sanotusta Pareto-optimista. 

Markkinahäiriöihin puututtaessa on päätöksenteossa kiinnitettävä erityistä huomiota sen 

ulkoisvaikutuksiin, minimoitava rajoitetun rationaalisuuden 14  aiheuttama riski perusteellisella 

valmistelutyöllä ja arvioitava yleisesti onko ongelma edes ratkaistavissa viranomaisten työkaluin ja 

voivatko markkinat korjata itse itsensä? Puutteellisen arvioinnin seurauksena saattaa olla jopa 

kokonaishyötyä heikentävä ratkaisu. Tällaista tilannetta, jossa julkisen vallan sääntelystä aiheutuu 

haittavaikutus markkinoiden toiminnalle, kutsutaan sääntelyhäiriöksi. Sääntelyhäiriön riski ja 

vaikutukset tulee aina suhteuttaa säädeltävään markkinahäiriöön sekä huomioida että itse sääntely ja 

sen valvonta aiheuttavat ylimääräisiä transaktiokustannuksia toimijoiden vapauden rajoittamisesta 

puhumattakaan (Kilpailuviraston selvityksiä 1/2011, 39). Sääntely voi olla haitallista sääntelyhäiriön 

lisäksi tilanteessa, jossa muodostuu ylisääntelyä. Se lisää kustannuksia ja voi muutenkin heikentää 

valvonnan laatua. Sääntelyn ennakoitavuuden voidaan myös katsoa olevan tärkeä tavoite. 

 
14 Rajoitetulla rationaalisuudella viitataan tiedon rajallisuuteen päätöksenteossa: kaikkea tietoa ei pystytä huomioimaan tai 

sitä ei edes ole saatavilla. Käsitteen kehitti Simon Herbert vuonna 1955 teoksessaan "A Behavioral Model of Rational 

Choice" 



 

Ennakoimaton sääntely-ympäristömuutos saattaa lisätä epävarmuutta markkinoilla, joka on 

ristiriidassa sääntelyn varsinaisen tavoitteen kanssa. 

 

Tehokkailla markkinoilla markkinahäiriöiden kustannukset minimoidaan tehokkaalla sääntelyllä ja 

valvonnalla. Tehokkuus viittaa yksinkertaistettuna kustannus-hyötysuhteeseen, jota tarkastellaan 

lähemmin myöhemmin tässä kappaleessa. Sääntelyllä on tehokkuuden lisäksi kaksi muuta keskeistä 

tavoitetta: rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitäminen sekä sijoittajien suojaaminen. Näiden 

tavoitteiden toteutuminen konkretisoituu markkinahäiriöihin vastaavalla sääntelyllä. Moraalikato on 

markkinahäiriön muoto, jossa instituutio lisää tietoisesti riskinottoaan tai muuten tavoittelee etua 

riskin konkretisoitumisesta toisen tahon kustannuksella. Esimerkkinä tästä on tunnistettavissa 

finanssikriisissä konkretisoitunut ”too big to fail” -ristiriita, jossa suuret investointipankit tiedostivat 

olevansa niin merkittävässä asemassa maailman rahoitusmarkkinoilla, että valtio ei voi antaa niiden 

kaatua vaan lopulta turvaa sijoittajien pääoman tukirahoituksella (bail-out). Tämä asenne ohjasi 

riskinottoa vastuuttomampaan suuntaan. (FCIC 2011, 20.) Yritysjohdon tasolla moraalikato ilmenee 

usein toimintaa vääristävien kannustinjärjestelmien kautta. Tällöin yritysjohto pyrkii keinoja 

kaihtamatta asetettuihin tavoitteisiin oman hyötynsä maksimoimiseksi palkkion ollessa sanktiota 

huomattavasti merkittävämpi, joka aiheuttaa kohtuutonta riskin kasaantumista tai jopa 

talousinformaation manipulointia. Tästä konkreettisena, ja ehkä historiallisesti merkittävimpänä 

esimerkkinä on jo esille nostettu Enronin tapaus (Watabe 2005, 331).  

 

Regulaatioteoriassa oikeudellinen sääntely jaetaan useimmiten taloudelliseen- ja sosiaalisen sääntelyn 

piiriin. Taloudellinen sääntely kuvaa niin sanottua rakenteellista sääntelyä, jolla säännellään 

markkinoiden rakennetta, kuten markkinoille tulon ja sieltä poistumisen rajoituksia; sekä 

käyttäytymissääntelyn, mihin liittyvät esimerkiksi markkinointitoimet ja monipoliasemaan puuttuminen. 

Taloudellinen sääntely onkin puuttumista epätäydelliseen kilpailuun epätäydellisillä markkinoilla. 

Sosiaalinen sääntely on luonteeltaan oikeudellista sääntelyä, joka kohdistuu esimerkiksi työsuhteisiin, 

kuluttajansuojaan ja ympäristönsuojeluun. (Määttä 2006, 6-7.) Sosiaalisen sääntelyn luonne onkin puuttua 

kansalaisten etuun ja oikeuksiin liittyviin ongelmiin kuten markkinahäiriöihin ja epätäydelliseen 

kilpailuun, jotka aiheuttavat haittavaikutuksia epäsymmetrisen informaation ja ulkoisvaikutusten kautta. 

Näistä esimerkkeinä sijoittajansuoja, ja jo johdannossa mainitut bail-out tilanteet. 

 

 

 

 



 

Sääntely ja tehokkuus 

Taloustieteistä hyvinvointitaloustiede tutkii resurssien allokaatiota ja pyrkii myös löytämään oikean 

välineen kokonaishyödyn maksimoimiseksi ja määrittelemään paljonko markkinoiden ”näkymätöntä 

kättä” tulee ohjata. Vaikka vapaiden markkinoiden voidaan hyvinvointitaloustieteen ensimmäisen 

teoreeman mukaan lähtökohtaisesti katsoa olevan tehokkain keino kaupan järjestämiselle, voi sen 

toimintaan syntyä tehokkuuden vaarantavia markkinahäiriöitä, joiden ehkäisy ja poistaminen 

edellyttävät ulkopuolisen auktoriteetin väliintuloa tehokkuuden takaamiseksi, eli Pareto -optimin 

saavuttamiseksi. Määtän (2006) mukaan Coasen teoreema voidaan pitää regulaatioteorian 

lähtökohtana. Sen perusteella Pareto –optimin mukaiseen allokatiiviseen tehokkuuteen voidaan 

päästä vapaaehtoisin neuvotteluin riippumatta siitä, miten laki on laadittu, kunhan korkeat 

transaktiokustannukset eivät estä tai vaikeuta neuvotteluja osapuolten kesken. (Määttä 2006, 5.) 

Varallisuusoikeuden piiriissä laadittu teoreema soveltuu kuitenkin rajallisesti pankkisektorin 

sääntelyyn, jossa sosiaalisen sääntelyn näkökulma korostuu. Regulaatioteoria mittaa sääntelyn 

tehokkuutta yleisesti rajakustannusten avulla: rajakustannusten tulisi vastata sääntelyllä saavutettavia 

rajahyötyjä (haitallisen toiminnan poistumisesta saavutettavat hyödyt). Regulaatioteoria ei siis aseta 

Pareto –tehokkuutta tarkastelun keskiöön, sillä Pareto –optimin käsite kuvaa nimenomaan tilannetta, 

jossa toisen tahon etua ei voida parantaa heikentämättä toisen etua. Tämä ei tuota useimmiten 

sääntelyn kannalta hedelmällistä lopputulosta, sillä sääntely usein parantaa toisen hyvinvointia 

(talletussuoja on kuluttajan etu) toisen kustannuksella (finanssi-instituutio kantaa 

sääntelykustannukset). Näin ollen monikaan uudistus ei etenisi valmistelua pidemmälle. 

 

Sääntelyn piirissä on tyypillistä arvioida myös joustavuutta, jota voidaan tarkastella ulkoisena- ja 

normatiivisena joustavuutena. Ulkoinen joustavuus määrittelee sääntelyn sopeutumisen ulkoisten 

olosuhteiden muutoksiin, kuten finanssi-innovaatioihin ja normatiivisella joustavuudella viitataan 

siihen kuinka helposti sääntelyä on jälkikäteen korjata. Toisaalta puhutaan myös operationaalisesta 

joustavuudesta eli siitä, missä määrin säänneltävä voi itse valita keinot sääntelyn tavoitteiden 

saavuttamiseksi.  Joustavuus saattaakin luoda huomattavia säästöjä kun sääntelyprosessia ei jouduta 

uusimaan lyhyellä aikavälillä. Regulaatioteoria ottaa tehokkuuden ohella huomioon 

oikeudenmukaisuuden edistämisen valtiovallan väliintulon oikeuttajana, joka ilmenee lähinnä valtion 

verotuksen kautta harjoittamana tulonjakona. (Määttä 2002.) Nämä tavoitteet ovat usein ristiriidassa 

keskenään, joka edellyttää poliittista arviointiprosessia paitsi ennen päätöksentekoa (ex-ante), myös 

jälkikäteen (ex-post), jotta varmistutaan siitä että sääntely vaikuttaa seikkaan, johon sen on tarkoitus 

vaikuttaa ja huomioi myös sen sivuvaikutukset. Näin vaikutusarvioinnilla varmistetaan myös 

sääntelyn tarkoituksenmukaisuus; onko sille asetetut tavoitteet saavutettu. 



 

 

Yksinkertaisimmillaan sääntely on siis tehokasta kun se kun se rajakustannukset ovat yhtä suuret kuin 

rajahyödyt. Kuitenkin käytännössä tarkastelu suoritetaan pääosin kustannustehokkuuden 

näkökulmasta vertaamalla sääntelykustannuksia (hyvinvointitappiot mukaan luettuna) sen hyötyihin. 

Hyödyt jakautuvat edelleen staattisiin (tuotanto toteutuu minimikustannuksilla oikeita hyödykkeitä 

tuottaen) ja dynaamisiin hyötyihin (niukat voimavarat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti). 

Kustannustehokkuus saavutetaan siis toteuttamalla sääntely pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla. 

Tämä vie tarkastelua kauemmas siitä, pystytäänkö sääntelyllä ylipäätään vaikuttamaan säädeltävään 

ilmiöön (vaikuttavuus) ja lähemmäs sitä, että käyttökelvoton tai fokusoimaton sääntely toteutetaan 

halvimmalla mahdollisella tavalla.  Hallinnollisen tehokkuus tarkastelee nimenomaisesti sääntelystä 

aiheutuvan hallinnon kustannuksia sekä julkiselle, että yksityiselle sektorille. Kustannukset jaetaan 

yleisesti käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksiin. On myös tärkeä muistaa, että olemassa ei ole 

täydellistä lakia. Kaikista oletuksista ja tulevista asiantiloista on mahdoton sopia, joka aiheuttaa 

epätäydellisen sopimuksen ongelman, joka pätee myös sääntelyyn. Kaiken kattavan sääntelyn 

valmistelu olisi myös luonnollisesti kohtuuttoman kallista ja siksi tehotonta. (Määttä 2009.) 

 

Normatiivinen regulaatioteoria 

Yhteiskunnallisesti lainsäädännön tulisi perustua poliittisesti riippumattomaan ja perusteelliseen 

valmistelutyöhön. Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Hyvään lainvalmisteluun ja 

säädöspolitiikkaan on liitetty eri aikoina erilaisia periaatteita ja tavoitteita, jotka heijastavat 

ajankohtaisia arvoja ja politiikkaa. Poliittisessa prosessissa on kuitenkin otettava huomioon prosessin 

ja päättäjien rajoitettu rationaalisuus. Rajoitetulla rationaalisuudella viitataan tiedon rajallisuuteen 

päätöksenteossa: kaikkea tietoa ei pystytä huomioimaan tai sitä ei edes ole saatavilla. Normatiivisesta 

regulaatioteoria on muodostunut oikeustutkimuksessa ikään kuin lainsäätäjän työkaluksi tutkia 

lainsäädännön vaikuttavuutta. Se voidaan jakaa normatiiviseen sekä positiiviseen teoriaan. 

Normatiivinen regulaatioteoria analysoi tyypillisesti sitä, minkälaista oikeudellisen sääntelyn tulisi 

olla, että se täyttäisi sille asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet tai ylipäätään sitä, onko sääntely edes 

lähtökohtaisesti tarpeellista. Useimmiten normatiivinen regulaatioteoria konkretisoituu kahden tai 

useamman vaihtoehdon vertailuna. (Mähönen & Määttä 2002, 186-189.) Tämän tutkimuksen 

puitteissa pysytään kuitenkin kuivailevassa lähestymistavassa eikä suoriteta vertailua normatiiviselle 

regulaatioteorialle tyypilliseen sääntelyvaihtoehtojen välillä tai arvioida niiden tehokkuutta. Tutkielmassa 

ei pyritty yleistettävyyteen, vaan keskitytään kuvailemaan miten EU:n yhä keskittyneempi sääntely 

paremman sääntelyn periaatteella on muuttanut sääntelyä paitsi EU:ssa, myös kansallisella tasolla.  

 



 

Positiivinen regulaatioteoria 

Positiiviselle regulaatioteoria tarkastelee mitkä tekijät vaikuttavat lainsäädäntövaihtoehdon 

todennäköisyyteen tulla valituksi, eikä varsinaiseen sääntelyn tekniseen prosessiin. Teoria ottaa 

huomioon, että valintaan vaikuttaa yleisen hyödyn ohella moninainen joukko intressejä 

lainsäädäntötyössä.  Positiivinen regulaatioteoria ”perustuu oletukseen siitä, ettei lainsäätäjä 

automaatti toimi tavalla, joka parhaiten edistäisi yleistä etua. Lainsäätäjän valintoihin saattaakin 

haitallisessa mittakaavassa päästä vaikuttamaan muun muassa etujärjestöjen painostus sekä 

lainsäädäntöä valmistelevien virkamiesten intressit. Mähösen ja Määtän (2002) mukaan positiivinen 

regulaatioteoria on saanut voimakkaimmat vaikutteensa julkisen valinnan koulukunnalta, joka on 

keskittynyt poliittisen päätöksenteon analysointiin taloustieteellisin apuvälinein. (Mähönen & Määttä 

2002, 15.) Se asettaa sääntelyn tarkastelulle kolme keskeistä näkökulmaa. Legitimointistrategia ottaa 

huomioon seikat, jotka tukevat sääntelyn hyväksyttävyyttä eli tukevat sen legitimiteettiä. Toinen 

näkökulma on sopeutumiskustannusten tarkastelu; miten minimoidaan uuden sääntelyn 

sopeuttamisesta aiheutuvat kustannukset vanhaan vallitsevaan lainsäädäntöympäristöön. Viimeisenä 

seikkana tarkastellaan lainsäädäntövakauden turvaamista; mitkä seikat voivat uuden sääntelyn 

purkamiseen tai äkilliseen uudistustarpeeseen. Positiivinen ja normatiivinen teoria eivät ole toisiaan 

poissulkevia eivätkä edes kilpaile keskenään. Molemmat huomioimalla sääntelyn toteutuksessa 

voidaan saavuttaa sekä prosessiltaan, että legitimiteetiltään optimaalisen lopputulemaan. (Määttä 

2002.) Tutkimuksessa tarkastellaan positiivisen regulaatioteorian näkökulmasta kysymystä 

sääntelyyn vaikuttavasta tiedosta EU:n integraatiokehityksen kannalta: miten keskitetty sääntelyn 

valmistelu ja siinä sovellettava paremman sääntelyn toimintamalli vaikuttavat sääntelyn 

uudistamisessa sovellettavan tiedon valikoitumiseen. Lähtökohtana tarkastelussa on aineiston 

perusteella esiin nousseet argumentit, puolesta ja vastaan. 

 

 

2.4 Julkisen vallan intressi 

 

Oli kyse sitten Suomen valtiovarainministeriöstä tai Euroopan keskuspankista, julkisen sektorin 

talouspolitiikan keskeisimmäksi tavoitteeksi linjataan yleisesti paitsi julkisen talouden tasapaino, 

myös yleisemmin kestävän talouskasvun turvaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky, mutta miksi 

tämä on myös valtion etu ja intressi? Juuri näitä tavoitetta palvelevia työkaluja ovat finanssi- ja 

rahapolitiikka, mutta myös pankkisektorin sääntelyn toteutumiseen tähtäävä viranomaisvalvonta, 

joka on viimeisten kriisien valossa osoittautunut varsin olennaiseksikin osaksi kokonaisuutta. 



 

Suomen pankin johtokunnan varapuheenjohtaja kuvaa ilmiötä pankkien ja valtioiden 

kohtalonyhteydestä puheessaan seuraavasti: 

 

”Euroalueella varsinkin kriisimaat ovat kärsineet pankkien ja valtioiden välisestä 

kohtalonyhteydestä. Pankkisektorin ongelmat ovat rasittaneet julkista taloutta laajojen 

tukipakettien kautta, ja maiden julkisen talouden ongelmat ovat puolestaan vaikeuttaneet 

pankkien asemaa, erityisesti varainhankintaa. Pankin ja sen kotivaltion välinen sidos on johtanut 

pahimmillaan negatiiviseen syöksykierteeseen kuten eurokriisissä. Euroopassa valtioiden 

velkakriisi korotti aluksi velkaisimpien maiden pankkien varainhankinnan kustannuksia ja 

heikensi niiden rahoituksen saatavuutta. Ongelmamaiden pankit muodostivat tartuntariskin 

muille eurooppalaisille pankeille ja sen vuoksi epäluottamus alkoi heijastua myös muun EU-

alueen pankkien varainhankinnan kustannuksiin.” (Hakkarainen 2014)  

 

Pankkien horjuminen ja tukipaketit taas aiheuttivat jäsenmaille kohtuuttomia velan takaamisesta 

johtuvia velvoitteita, jotka heijastuvat kansantalouden kautta kansalaisiin. Nämä seikat ovat 

horjuttaneet paitsi pankkijärjestelmää, myös kokonaisia kansantalouksia ja siten ne ovat pakottaneet 

yksittäiset valtiot yhteistyöhön ja vahvistamaan valvontaa kokonaisvaltaisesti julkisten talouksien 

tasapainon nimissä. 

 

Yhdysvalloissa on hallinnon tasolla katsottu, että maata ravistelleet kirjanpitoskandaalit ja hyvän 

hallintotavan laiminlyöminen ovat heikentäneet koko Yhdysvaltojen asemaa kansainvälisen talouden 

johtajana, romahduttaneet sijoittajien luottamuksen ja herättäneet kysymyksiä laskentakäytännöistä 

sekä liiketoiminnan etiikasta kyseenalaistaen luottamuksen talouteen kokonaisvaltaisesti. Lisäksi 

Yhdysvaltojen eläkesäästämiskäytännöt ovat johtaneet laajoihin kuluttajatason tappioihin yritysten 

konkurssien kautta kun niissä kiinni olleet varat sijoitusten muodossa ovat menettäneet arvonsa 

(Verho 2008, 23).  

 

Toimiva finanssijärjestelmä on kriittinen edellytys kansantalouden kasvulle ja vakaan ylläpitämisen 

kannalta ja päinvastoin. Rahoitussektorin epävakaudella on luonnollisesti negatiivinen vaikutus 

kansantalouteen, mutta myös käänteisesti valtioiden velkaongelmat heijastuvat suoraan saman maan 

pankkien asemaan markkinoilla jälleenrahoituksen saatavuuden vaikeutumisen ja 

rahoituskustannusten nousuna. Uuden sääntelyn avulla pyritäänkin purkamaan markkinoiden 

näkemää yhteyttä valtioiden ja pankkien tilan välillä, koska päätöksiä esimerkiksi pankkien 

pääomatarpeesta ei tehtäisi enää kansallisella tasolla. 

 

Sääntelyn uudistusten nimenomainen tavoite on pienenentää kriisien todennäköisyyttä ja niiden 

haittavaikutuksia. Kriisien niin taloudelliset kuin inhimillisetkin kustannukset ovat olleet huomattavia. 



 

Tästä on helposti johdettavissa kausaliteettisuhde siihen, että niiden todennäköisyyden 

pienentämisellä voi olla kansantaloudelle olennaisia positiivisia vaikutuksia pidemmällä juoksulla. 

(Hakkarainen 2014.) Julkisen vallan tulee sääntelyn uudistamisessa ottaa huomioon 

rahoitusmarkkinoiden nopea uudistuminen ja että asiakkaiden suojaa edistetään varmistamalla 

finanssi-instituutioiden vakavaraisuus ja maksukyky ja samalla turvataan kuluttajien talletukset. 

Toisaalta sääntelyn tulisi olla myös ennakoitavaa ja mittasuhteiltaan kohtuullista, jotta sijoittajien 

luottamus ja toimialan kilpailukyky eivät vaarannu. (Savela 2011, 42-44.) 

  



 

 

3. SÄÄNTELY JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

3.1 Mitä sääntely on? 

 

Sääntelyn voidaan määritellä tarkoittavan kaikenlaista sosiaalista tai taloudellista vaikuttamista, jolla 

pyritään säädeltävän toiminnan hallittuun ja kohdennettuun muokkaamiseen kohti toivottua tavoitetta. 

Sääntely on siis julkisen vallankäytön muoto, johon kuuluu koko prosessi sääntelyn valmistelusta 

toimeenpanoon, valvontaan ja edelleen toimeenpanoon asti. (Selznick 1985.) Sääntelyä pidetään 

yleisesti toimintaa rajoittavana tekijänä, mutta se voi olla myös helpottavaa ja taata yhtäläiset 

pelisäännöt kaikille markkinoilla toimijoille. Sääntelyä voi olla esimerkiksi lainsäädäntö, mutta myös 

sidosryhmiä osallistavat sääntelymallit; itse- ja yhteissääntely. 

 

Lainsäädäntö 

Euroopan unionin sääntelyprosessi etenee niin, että Euroopan komissio esittää lainsäädäntöä, jonka 

normaalissa menettelyssä sen säätävät Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin 

lainsäätäjät. Lakisääteinen sääntely on luonteeltaan pakollista. Siihen kuuluu täytäntöönpanoon 

kannustavia mekanismeja ja seuraamuksia niiden rikkomisesta. EU:ssa lainsäädännön lajista riippuen 

eteen voi tulla tilanne, jossa jäsenvaltion lainsäädäntö ei vastaa EU:n uusia säädöksiä, tällöin voi olla 

tarpeen suorittaa toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön sopeuttamiseksi. Suomessa eduskunnan 

toimesta. Direktiivit ovat jäsenmaissa erikseen sovellettavia säädöksiä, jotka edellyttävät 

lainsäädännön muokkaamista, elleivät niiden kriteerit täyty voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. 

Asetukset taas ovat sovellettavissa suoraan ilman lainsäädännön täytäntöönpanoa. (SFS 2015, 6.) 

 

Standardit 

Kun lainsäädäntö on luonteeltaan pakottavaa sääntelyä, standardit taas ovat vapaaehtoisia sovittuja 

käytäntöjä ja siten joustavampia sääntelyvälineitä. EU:ssa ne mahdollistavat asetuksen n:o 1025/2012 

mukaan kaupankäynnin ja edistävät liiketoiminnan ja teollisuuden kilpailukykyä. Standardeja 

laaditaan sidosryhmille ja sidosryhmät laativat standardeja muodollisissa prosesseissa, joita 

eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt ohjaavat. (SFS 2015, 7.) Tämän vuorovaikutuksen voidaan 

tulkita parantavan sääntelyn legitimiteettiä sekä pienentävän transaktiokuluja ja näin ollen lisäävän 

sääntelyn kustannustehokkuutta.  

 

 



 

Itsesääntely 

Itsesääntelyllä viitataan markkinoiden sisällä suoritettavaan, vailla viranomaisen puuttumista tai 

suoranaista yhteyttä lainsäädäntöön tapahtumaan itsekontrolliin. EU:n toimielinten 

välisessä ”sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä” (2003) itsesääntelyllä 

tarkoitetaan ”taloudellisten toimijoiden, työmarkkinaosapuolten, valtioista riippumattomien 

järjestöjen tai yhdistysten mahdollisuutta hyväksyä keskenään itseään varten yhteisiä Euroopan tason 

toimintalinjoja”. 

 

Itsesääntelyä käytetään viranomaisen suosituksesta silloin, kun halutaan toteuttaa politiikka ilman 

raskasta valmisteluprosessia ja lainsäädännön valvontakuluja. Suomen Standardisoimisliitto (SFS) 

valmistelee itsesääntelyä yhdessä sidosryhmien kanssa ja määrittelee itse termin seuraavasti: 

 

”Itsesääntelyssä joukko sidosryhmiä, yleensä yrityksiä, sopii noudattavansa tiettyjä 

vapaaehtoisia standardeja säännelläkseen omaa toimintaansa. Joukko on vastuussa siitä, että se 

täyttää standardeissa asetetut vaatimukset. Soveltuva viranomainen voi hyväksyä toiminnan 

politiikan tavoitteidensa mukaiseksi. Näin toimitaan kun vaihtoehtoinen sopimus standardin 

soveltamisesta voidaan tunnustaa päteväksi vaihtoehdoksi lakisääteisen toiminnan 

suorittamisessa, tätä kuvataankin usein vaihtoehtoiseksi sääntelyksi.” (SFS 2015, 10) 

 

Yhteissääntely 

Yhteissääntelystä on kyse kun standardit tunnustetaan lainsäädännössä. Aiemmin mainitussa ”EU:n 

toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä” yhteissääntelyllä 

tarkoitetaan ”mekanismia, jolla annetaan säädöksen tavoitteiden toteutus kyseisen alan tunnustettujen 

osapuolten (taloudelliset toimijat, työmarkkinaosapuolet, valtioista riippumattomat järjestöt ym.) 

tehtäväksi)”. (Official Journal of the European Union Volume, Volume 59, 2016.) 

 

Suomen Standardoimisliitto osallistuu yhteissääntelyn ja standardien valmistelutyöhön. Sen mukaan 

yhteissääntelyyn liittyy tiivis suhde teollisuuden ja muiden sidosryhmien sekä viranomaisten välillä:  

 

”Yhteissääntelyssä viranomaiset asettavat sääntelyrakenteen lainsäädännön kautta ja 

standardisoimisjärjestöt yhdistävät sidosryhmät. Nämä tahot laativat tai edistävät yhteistyöllä 

standardeja, jotka voivat markkinatoimintonsa lisäksi tukea lainsäädäntöä. Yhteissääntely ei 

tarkoita sitä, että standardit olisivat suoranaisesti osa lainsäädäntöä. Se on viranomaisten ja 

sidosryhmien välistä yhteistyötä, jossa kukin osapuoli laatii osan ratkaisusta, jolla saavutetaan 

yhteiskuntapoliittinen tavoite. Yhteissääntelyä on käytetty olennaisilta osin EU:n uudessa 

lähestymistavassa tekniseen yhdenmukaistamiseen.” (SFS 2015, 12) 

 

 

 



 

3.3 Sääntely pankkisektorilla 

 

Aiemmissa kappaleissa on kuvattu mitä sääntely on ja miten se saa alkunsa EU:ssa. Suomessa Fiva 

avustaa sääntelyn toimeenpanossa eduskuntaa rahoitus- ja vakuutussektorin alla ja se on koonnut 

rahoitussektorin sääntelyn yhteiseen määräyskokoelmaansa. Määräyskokoelmassa esitetään 

aihealueittain määräysten ja ohjeiden kokonaisuudet eli standardit sekä soveltuva lainsäädäntö. 

Seuraavassa käsitellään rahoitussektorin valvonnan kannalta olennaisimmat säädöskokoelmat: 

vakavaraisuus ja riskienhallinta sekä lopuksi kootusti itsesääntelyn keskeisimmät ohjekokoelmat. 

(Fiva 2013.) 

 

 

3.3.1 Vakavaraisuus 

 

Valvottavien vakavaraisuuden valvonta on keskeisessä asemassa Fivan toiminnassa. 

Vakavaraisuuden periaatteista säädetään Fivan standardissa 4.2 (dnro 6/120/2007), jonka keskeinen 

sisältö muodostuu Basel sopimusten pohjalle. Markkinoiden vakaus edellyttää valvottavien hallittua 

riskinottoa, jotta varmistutaan, ettei se ylitä valvottavan riskinkantokykyä. Valvottavien riskinoton 

rajoittamisen ensisijainen työkalu on lakisääteiset vakavaraisuusvaatimukset. Vaihtoehtoinen 

toimintatapa vakavaraisuussääntelylle ja valvonnalle on kannustaa valvottavia kehittämään ja 

parantamaan omia riskienhallintajärjestelmiään, liiketoimintamallejaan ja pääomastrategioitaan. 

Vakavaraisuussääntelyn tavoite onkin myös korostaa valvottavien omaa vastuuta. (VM 2012, 22-23.) 

Näistä riskienhallinnan keinoista tarkemmin seuraavassa kappaleessa 3.3.2.  

 

Luottolaitosten taserakenteen vaatimukset, erityisesti koskien vakavaraisuussääntelyä, vaikuttavat 

olennaisesti pankkijärjestelmän kriisinsietokykyyn. Pankkien taserakenteen vaatimuksen, niin 

sanotut ”makrovakaustyökalut” on suurimmaksi osaksi harmonisoitu EU-lainsäädännössä, mikä 

myös hankaloittaa uusien makrovakaustyökalujen käyttöönottoa. (VM 2012, 37-38.) Uusien EU-

tason makrovakausvälineiden käyttöönotossa onkin tullut vastaan huomattavia viivästyksiä ja 

valmistelun haasteita. 

 

Vakavaraisuuden standardien soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt saattavat poiketa toisistaan paitsi 

organisaatiorakenteen sekä toiminnan luonteen, laajuuden ja moni muotoisuuden suhteen. Siksi 

vakavaraisuuden riittävyyden arvioinnissa, vakavaraisuuden hallinnassa ja valvonnassa voidaan 

soveltaa erilaisia vaihtoehtoja organisaation luonteesta riippuen. ”Valvottavan tulee suhteuttaa tämän 

standardin mukaiset vakavaraisuuden hallinnan lähestymistavat, periaatteet ja menetelmät oman 



 

liiketoimintansa painopisteiden ja vaativuuden sekä riskiprofiilinsa erityispiirteiden mukaisesti.” 

Kyseinen suhteellisuusperiaate korostuu erityisesti riskiperusteisen pääomatarpeen arviointiin 

käytetyissä menetelmissä ja koskee muutakin Fivan sääntelyä. (Fiva 8/2014, 6.) 

 

Valtionvarainministeriö kuvaa finanssimarkkinoiden makrotaloudellisen vaikutusten sääntely ja 

valvonta -tiedotteessaan Fivan harjoittamaa valvontaa seuraavin sanakääntein: 

 

”Fivan harjoittama valvonta on luonteeltaan laillisuusvalvontaa. Fiva voi siten vaatia 

valvottaviltaan ainoastaan sellaisten vaatimusten noudattamista, jotka laissa on nimenomaan 

säädetty valvottavan velvollisuudeksi. Kansainvälisen kehityksen, erityisesti EU-

lainsäädännön johdosta, ero laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan osalta on kuitenkin 

osittain hämärtynyt sitä mukaa kuin sääntelyssä on lisätty valvontaviranomaisen harkintavaltaa 

esimerkiksi toimilupavalvottavilta vaadittavan vakavaraisuuspääomavaatimuksen 

asettamisessa ja valvottavien sisäisten mallien hyväksymisessä.” (VM 32/2012, 22-23) 

 

 

3.3.2 Riskienhallinta 

 

Fiva suorittaa valvontaa direktiiveissään antamien suuntaviivojen perusteella. Se asettaa 

riskienhallinnan tehtäväksi varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja mitataan ja 

että niitä seurataan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. ”Riskienhallinnan on katettava 

kaikki olennaiset valvottavan liiketoimintaan liittyvät riskit: niin sisäiset kuin ulkoiset, niin 

mitattavissa olevat kuin ne, joita ei voi mitata, niin valvottavan omassa vaikutusvallassa olevat kuin 

ne, joihin valvottava ei voi itse suoraan vaikuttaa vaan joilta se voi vain suojautua. Valvottavan on 

määriteltävä mitattavissa oleville riskeille mittaamistavat, ja kehitettävä ei-mitattavissa olevien 

riskien hallintaan tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät.” (Fiva, dnro 5/790/2003, 17.) 

Sääntelijän tulee ottaa toiminnassaan huomioon, että riskinhallinnan kannustimetkaan eivät aina ole 

ongelmattomia. Esimerkiksi jos finanssi-instituutiolla on kilpailijoitaan kehittyneempi riskienhallinnan 

organisaatio, lopputuloksena saattaa olla, ettei se pysty kilpailemaan kyseisen tuotteen markkinoilla, 

koska tunnistaa paremmin siihen riittyvät riskit ja hinnoittelee ne oikein. Tällä saattaakin olla negatiivinen 

vaikutus järjestelmien kehittämiseen, mistä johtuen viranomaisen tulee pyrkiä myös järjestelmien 

kehittämiseen ja tasapuolistamiseen. (Jokivuolle 2010, 19.) 

 

Fiva jakaa riskienhallinnan määräykset ja ohjeet riskityypeittäin omiin standardeihinsa; operatiivisen 

riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa (8/2014), luottoriskien hallinta (4.4a), markkinariskien 

hallinta (4.4c), Likviditeettiriskin hallinta (4.4d). Huomioitavaa Fivan standardeissa on, että ne 

jakautuvat velvoittavuudeltaan kahteen luokkaan. Määräykset ovat luonteeltaan velvoittavia 



 

oikeussääntöjä, niitä annetaan ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain nojalla ja sen 

määräämissä puitteissa. Ohjeet ovat Fivan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn 

sisällöstä. Ohjeisiin luetaan myös suositukset ja muut toimintaohjeet, jotka eivät ole velvoittavia. 

Ohjeisiin kuuluvat myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Fivan 

suositukset. (Fiva 2014, 2.) 

 

Operatiivisen riskin hallinnan keskeinen kansallinen sääntely koostuu luottolaitostoiminnasta 

annetusta laista (LLL 610/2014), jota täydentävät Komission delegoitu asetus 2013/231/EU 

(32013L0231) avoimuuden ja valvonnan osalta sekä EKP:n asetus 795/2014 systeemisesti 

merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista. Riskienhallinnan tavoitteena 

on, että toimija järjestää operatiivisten riskien hallinnan toimintansa laajuuden ja laadun asettamien 

vaatimusten, eli suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Fivan direktiivin mukaan riskien hallintaan 

kuuluvia tehtäviä voidaan tarvittaessa ulkoistaa noudattaen toimintojen ulkoistamisesta annettuja 

erillisiä määräyksiä ja ohjeita. Valvottavan tulee myös huolehtia riittävästä tietohallinnon, 

tietoturvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden tasosta. Valvottava on myös velvollinen 

Finanssivalvonnasta annetun lain 18 §:n 2 momentin nojalla raportoimaan merkittävistä 

järjestelmähäiriöistä Fivalle sekä toimittamaan vuosittain selvitys operatiivisen riskin aiheuttamista 

tappiosta (FIVA 8/01.00/2014, 31-32). 

 

Luottoriskien hallinnan standardi pohjautuu kansallisessa lainsäädännössä Luottolaitostoiminnasta 

annetun lain (610/2014) 9 luvun 9 pykälään Luottoriskin ja vastapuoliriskin arvioimisesta sekä 

Baselin pankkivalvontakomitean syyskuussa 1997 annettuihin suosituksiin (Core Principles for 

Effective Banking Supervision) ja saman komitean vuonna 2000 suositukseen luottoriskin hallinnan 

periaatteista. Sen tavoitteena on rajoittaa tätä pankkitoimintaa harjoittavien merkittävintä riskiä. Fiva 

korostaa luottoriskien hallintaa koskevassa määräys ja ohje –kokoelmassaan, että: 

 

”Luottoriskien hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyys 

suhteessa toiminnassa otettuihin riskeihin ja siksi valvottavilla tulee olla toimintansa 

luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät ja tehokkaat toiminnot luottoriskien tunnistamiseen, 

mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan ja valvontaan osana liiketoiminnan riskien 

kokonaishallintaa. (stressitestit).” (Fiva 2018, 9) 

 

Hyvä luottoriskien hallinta edellyttää luottoanalyysin käyttöä, vakuushallintaa, limiittien asettamista 

ja riskikeskittymien tunnistamismenetelmien lisäksi luottoriskistrategian ylläpitoa, josta ylin johto 

vastaa. Lisäksi valvottavan on tehtävä arvioita siitä, miten sen toimintaan liittyvät poikkeukselliset 



 

tilanteet voivat vaikuttaa sen luottoriskiin, eli laatia eräänlainen ”pahimman mahdollisen skenaarion” 

malli. 

 

Markkinariskin hallinnasta säädetään Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa. Standardi huomioi 

myös Baselin pankkivalvontakomitean ohjeistukset. Standardilla pyritään varmistamaan, että 

valvottavilla on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät toiminnot markkinariskien 

huomiointiin toiminnassa. Fivan määräyskokoelman mukaan ”kaikki liiketoiminnan markkinariskien 

lähteet on tunnistettava ja mitattava. Valvottavalla on oltava menettelytavat liiketoiminnan 

markkinariskien tunnistamiseksi riskilajeittain ja tuotteittain. Valvottavan on lisäksi täydennettävä 

markkinariskiasemansa arviointia stressitesteillä, joilla arvioidaan poikkeuksellisten, mutta 

mahdollisten markkinahintojen muutosten ja riskimittareiden oletusten pettämisen vaikutuksia 

valvottavan riskiprofiiliin ja taloudelliseen tilaan.”  Fiva edellyttää valvottavilta 

markkinariskistrategiaa, jota tulee päivittää säännöllisesti ja jonka hallitus hyväksyy. (FIVA dnro 

2/120/2008.) 

 

Likviditeettiriskin hallinnasta annettu standardi perustuu myös Baselin pankkivalvontakomitean ja 

CEBSin suosituksiin sekä kansalliseen lakiin luottolaitostoiminnasta. Edelleen Fiva:n oman ohje ja 

määräyskokoelman mukaan ”valvottavan kaikkiin toimintoihin ja sitoumuksiin voidaan katsoa 

sisältyvän niiden likviditeettiasemaan vaikuttavia tekijöitä. Tehokkaalla likviditeettiaseman 

hallitsemisella valvottavan tulee pyrkiä varmistamaan, että se pystyy täyttämään ulkoisista ja muista 

markkinoilla toimijoista riippuvaisista tekijöistä riippumatta maksuvelvoitteensa. Fivan tavoite onkin 

varmistaa, että valvottavan likviditeettiriskiä koskeva talousinformaatio on luotettavaa ja oikeaa.” 

Fiva vaatii valvottavilta myös hallituksen hyväksymän likviditeettistrategian ylläpitoa ja asettaa 

hajauttamiskriteerit eripituisille luottojen maturiteeteille sekä likviditeettireservin minimivaatimukset 

maksukyvyn takaamiseksi (FIVA dnro 9/101/2010, 11-13). 

 

3.3.3 Itsesääntely 

 

Itsesääntelyä voidaan pitää viranomaissääntelyä täydentävänä, lainsäädäntöä joustavampana ja 

nopeampana tapana puuttua arvopaperimarkkinoilla toimivien osapuolten toimintaan. Itsesääntelyä 

voidaan pitää helppona tapana antaa lainsäädäntöä täydentäviä, yksityiskohtaisempia normeja, joiden 

avulla voidaan välttää oikeuskäsittely tai julkisuuteen tulo. Itsesääntelyprosessin tavanomainen 

toteutus tapahtuu niin, että osallistuvat yhteisöt itse ohjaavat, valvovat ja tarvittaessa sanktioivat 

jäsentensä käyttäytymistä. Arvopaperimarkkinoiden kannalta keskeisimpiä itsesääntelynormeja ovat 



 

Helsingin pörssin säännöt ja ohjeet sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämä corporate 

governance ohjekokoelma. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2020.) Myös Työeläkevakuuttajat (TELA) 

ry, Finanssialan keskusliitto (FK) ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) ylläpitävät omia 

yksityiskohtaisempia ohjeistuksiaan, jotka rajataan tutkielman ulkopuolelle. 

 

Pörssin säännöt 

NASDAQ OMX on määritellyt kaikkia sen piirissä toimivia kansallisia pörssejä koskevat säännöt 

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) mukaan. Valtiovarainministeriö 

vahvistaa edellä mainitut säännöt ja niiden muutokset. Pörssi voi kuitenkin mainitun lain mukaisesti 

tehdä sääntöihin teknisiä tai merkitykseltään vähäisiä muutoksia ilman muutosten vahvistamista. 

(NASDAQ OMX Helsinki, Pörssin säännöt 2019) Säännöt jakautuvat liikkeeseenlaskijoita 

koskevaan kokonaisuuteen sekä yleisiin kaupankäyntisääntöihin ja ne koskevat kaikkia pörssissä 

toimivia tahoja ja sen kautta kaupattavia arvopapereja. Sääntöjen tavoitteena on yhteisten 

pelisääntöjen kautta luoda luottamusta markkinoihin ja lisätä sijoittajan suojaa muun muassa 

sisäpiirikauppaa ehkäisemällä ja tiedonantovelvollisuuksista määräämällä.  

 

Corporate Governance 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen päätehtävänä on hyvän arvopaperimarkkinatavan edistäminen ja 

määrittäminen. Se päivitti Suomessa monien arvopaperimarkkina-alalla toimivien organisaatioiden 

toimesta vuonna 2020 suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Suomen 

listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance)), jota se myös hallinnoi. Suositus on lisännyt 

historiansa aikana huomattavasti kansallisten pörssiyhtiöiden avoimuutta ja vaatimuksia muun 

muassa hallituksen jäsenten riippumattomuudesta. Corporate Governancen käsite koskee 

organisaation hallintojärjestelmän toteuttamista ja voi suppeimmillaan käsittää ainoastaan yhtiön 

johdon ja omistajien välisen suhteen ja sen sääntelyn, sitä ole määritelty laissa eikä sillä ole 

varsinaisesti vakiintunutta sisältöä. OECD15:n (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development) yleismaailmalliseen määritelmään sisältyvät sääntely-ja markkinamekanismit, roolit 

ja suhteet yhtiön johdon, hallituksen, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien välillä sekä 

tavoitteet, joita kohti yhtiötä hallinnoidaan. Toisaalta se koskee myös oikeusjärjestelmää ja 

toimintatapoja, joilla yritystä johdetaan ja kontrolloidaan, sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset 

rakenteet. Myös Suomessa sovellettu malli noudattaa pääpiirteiltään näitä suuntaviivoja. 

 
15 OECD on 1961 perustettu kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on ollut tarjota foorumi demokratiaan ja 

markkinatalouteen sitoutuneille jäsenvaltioille talouskasvun edistämiseksi (About the OECD). 



 

Tarkoituksena on hallinnon ja johtoryhmän toimien seuranta ja siten niiden vilpillisen menettelyn 

aiheuttamien riskien lieventäminen eli siis jo edellä määritellyn päämies-agentti -ongelman 

(omistajien ja ammattijohdon intressiristiriidan) valvontaan ja sääntelyyn omistajaomistajaohjauksen 

tehostamisen ollessa tavoitteiden keskiössä. Näin pyritään poistamaan intressiristiriitoja, kehittämään 

eettisesti kestävää toimintaa ja siten takaamaan tehokkaan liiketoiminnan edellytykset, joka 

puolestaan edistää myös sijoittajien luottamusta ja näin ollen myös edullisen pääoman saatavuutta. 

Yleisesti sääntelyn taustalla voidaan katsoa olevan myös kansallisten käytäntöjen yhtenäistäminen ja 

siten vertailukelpoisuus sekä läpinäkyvyys. (OECD Principles of Corporate Governance 2004.) 

 

 

3.2 Sääntelyprosessi: EU-tasolta kansalliselle tasolle 

 

EU:n yhteinen rahoitussektorin sääntely otti suuren harppauksen niin sanotun Lamfalussy-prosessin 

myötä vuonna 2001. Sen tarkoituksena oli vahvistaa rahoitussektorin sääntely- ja valvontakehystä 

Euroopassa. Uusi valmisteluprosessi rakentuu neljästä tasosta. Ensin vahvistetaan puitelainsäädäntö 

(ensimmäinen taso) ja sitten yksityiskohtaiset täytäntöönpanotoimenpiteet (toinen taso). 

Täytäntöönpanotoimenpiteiden teknisessä suunnittelussa komissiota avustavat kansallisten 

valvontaelinten edustajista koostuvat komiteat kolmella alalla: pankit; vakuutukset ja työeläkkeet 

sekä arvopaperimarkkinat. Nämä komiteat edistävät osaltaan yhteisön direktiivien toteuttamista 

johdonmukaisesti jäsenvaltioissa: ne varmistavat tehokkaan yhteistyön valvontaviranomaisten välillä 

ja valvontaviranomaisten käytäntöjen lähentämisen (kolmas taso). Komission tehtävä on myös valvoa, 

että eurooppalainen lainsäädäntö integroidaan tiiviisti osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja että tämä 

suoritetaan määräajassa (neljäs taso). (KOM 2007/727.) 

  

Vuonna 2011 toimintansa aloittaneessa Euroopan yhteisessä finanssivalvontajärjestelmässä (ESA) 

uusien viranomaisten toiminnan, varsinaisen valvonnan ohella, keskeinen osa-alue on sääntelyn 

valmistelu ja sen toimeenpanoon tukeminen omalla vastuualueellaan. ESA:n organisaatiosta ja 

viranomaisista tarkemmin kappaleessa 4.3.  Jo ennen uutta yhteistä finanssivalvontajärjestelmää 

suurin osa kansallisella tasolla implementoiduista uudesta sääntelystä perustui EU:n asetuksiin, 

direktiiveihin, päätöksiin, suosituksiin tai lausuntoihin. Uuden keskitetyn mallin myötä kansalliset 

valvontaviranomaiset osallistuvat EU:n komission johdolla sääntelyn valmistelutyöhön yhdessä 

uusien EU-tason viranomaisten kanssa. Ne jatkoivat aikaisempien, niin sanottujen 

valvontakomiteoiden työtä, mutta yhä suurempi painoarvo asetettiin EU:n sisäisen sääntelyn 

harmonisoimiselle. 

 



 

Euroopan uudessa finanssivalvontajärjestelmässä valvontaviranomaisilla on norminantovaltaa ja ne 

voivat antaa toimialallaan ohjeita, suosituksia niin sanotulla noudata tai selitä (comply or explain) 

periaatteella, eli kansallisen valvontaviranomaisen tulee noudattaa ohjetta tai perusteltava syy 

noudattamatta jättämiselle. Lisäksi se voi asettaa jäsenvaltioita suoranaisesti sitovia teknisiä 

standardeja, jotka komission on vahvistettava. Näiden standardien tulee kuitenkin olla luonteeltaan 

teknisiä eikä niihin saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja. (Fiva 2010, 33.) 

Varsinaisen lainsäädännön Suomessa toimeenpanee Eduskunta. Kuitenkin Fivalla ja 

valtiovarainministeriöllä on tärkeä rooli rahoitus- ja vakuutusalan sääntelyn valmistelussa. 

Sääntelyyn vaikuttaa yhä laajemmin Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet ja suositukset sekä 

sääntelyhankkeet. Esimerkiksi arvopaperisektorilla on enää vähän kansallisia erityisvaatimuksia. 

 

Suomessa Fiva valvoo viranomaissääntelyn kolmiportaisen sääntelyviitekehyksen laeista koostuvaa 

ensimmäistä porrasta. Rahoitussektorilla sovellettava keskeinen kansallinen lainsäädäntö koostuu 

Suomessa osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina-, luottolaitostoiminta ja tilintarkastuslaista, joiden ohella 

Fiva voi vaikuttaa valvontaan tilintarkastustoiminnan ohjeistuksilla. Rahoitussektoria kontrolloidaan 

tarkemmin lailla rahoitus –ja vakuutusryhmittymien eri osien lisävalvonnasta. Julkisen sektorin 

sääntelyn keskiössä ovat talousarviolaki -ja asetus sekä kunta –ja hallintolait, joihin sisältyy laki 

hyvän hallinnon perusteista. Valtionyhtiöitä taas säätelee laki valtion omistajaohjauksesta. Julkinen 

sektori kuitenkin rajataan tutkielman ulkopuolelle eikä siihen perehdytä tarkemmin. Sääntelyn toinen 

porras koostuu itsesääntelystä ja kolmantena portaana turvaudutaan rikoslakiin. Vakavimpien 

arvopaperimarkkinaväärinkäytösten osalta on säädetty rangaistukset rikoslain (39/1889) 51 luvussa. 

Laki tuomitsee sisäpiirintiedon väärinkäytön, kurssin vääristämisen sekä arvopaperimarkkinoita 

koskevat tiedottamisrikokset. Rikosoikeus saa kuitenkin olla vasta viimekätinen väline 

oikeudenloukkauksiin puututtaessa. Tätä kutsutaan niin sanotuksi ultima ratio periaatteeksi. 

(Melander 2010, 22-23.) 

 

Kolmiportainen sääntelymalli on osoittautunut toimivaksi. Rikosoikeudelliset keinot eivät yksinään 

riitä takaamaan arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta, joten hallinnollisella sanktiojärjestelmällä ja 

Fivan antamilla varoituksilla voidaan tilkitä tyhjiötä rikosoikeudellisesti rangaistavien ja sallittujen 

menettelytapojen rajapinnassa. Myös aiemmin mainitulla itsesääntelyllä on kokonaisuudessa 

olennainen rooli markkinoiden luotettavuuden varmentamisessa. (Piironen 2012, 12-13.) 

 

  



 

 

4 PANKKISEKTORIN VALVONTA 
 

 

Valvonnan toteuttamiselle ja rakenteille voidaan löytää monia eri toimintamalleja organisatorisia 

rakenteita. Käsittelemme tässä lyhyesti niin sanotut institutionaalisen, yhtenäisen, ja ”kahden kärjen” 

mallit. Institutionaalisesta mallista voidaan käyttää myös nimitystä operatiivinen- tai sektorikohtainen 

malli. Se keskittyy säänneltävän instituution toimialaan ja tarjottavien tuotteiden erityispiirteisiin ja 

sille asetetaan oma sääntelyasiantuntija, joka valvoo sääntelyn toteumista. Tätä institutionaalista tai 

sektorisenakin mallina pidettyä mallia on pidetty haastavana sen vastuiden jakautuessa 

rahoitussektorin sisällä. Kansainvälistyminen ja poikkitoimialaiset konglomeraatit vaikeuttavat 

vastuun jakoa ja aiheuttavat tällöin mahdollisia sokeita kohtia valvontaan. Yhtenäisessä 

sääntelymallissa yksi valvoja vastaa sekä sääntelyn toteutumisen valvonnasta, että koko 

markkinoiden toiminnasta. Mallista on käytetty tutkimuskirjallisuudessa myös nimeä funktionaalinen 

malli. Se vastaa aiemman mallin ongelmaan toimialan murroksesta. Kahden kärjen mallissa valvonta 

jaetaan markkinoiden ja markkinatoimijoiden toiminnasta sekä kuluttajansuojasta vastaavalle 

viranomaiselle ja toiselle sääntelyn toimivuudesta ja järjestelmän tasapainosta vastaavalle taholle. 

Godwin, Howse ja Ramsay (2017) korostavat mallin vahvuuksia: se asettaa valvonnalle selvät 

vastuualueet ja mandaatit, tasapainottaa sääntelyä toimivallan jaon kautta ja potentiaalisesti parantaa 

sääntelijän sopeutumiskykyä markkinoiden muuttuessa. Se turvaa lisäksi markkinatoimijoita 

valvojan erilaisilta ylimitoitetuilta toimilta. 

 

Sääntelyn ja sen valvonnan toteuttamista voidaan valtioiden rajojen merkitysten pienentyessä 

tarkastella myös monelta alueelliselta tasolta. Globaalisti voidaan tunnistaa kansainvälinen malli, 

joka rajoittuu pankkisektorilla Baselin komitean sääntelyyn ja joihinkin kansainvälisiä ohjeistuksia 

antaviin tahoihin kuten OECD. Alueellisia esimerkkejä onkin löydettävissä enemmän, mutta 

näidenkin osalta toimenkuva rajoittuu nimenomaan sääntelyn harmonisointiin. Tämä onkin loogista, 

sillä kansainvälisellä tasolla korostuvat haasteet tasapainottelusta kansallisen tason erityispiirteiden 

ja intressien, sekä kansainvälisen tason riskien hallinnassa. Lähtökohtaisesti kuitenkin sääntelyn 

toteuttaminen kansainvälisesti on osoittautunut realistisemmaksi vaihtoehdoksi, kun kansalliset 

erityispiirteet ovat tehneet ylikansallisesta valvonnasta lähes utopiaa. (Tietje & Lehmann 2010, 5-7.) 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella EU:n kaksikärkinen ja alueellinen malli osoittautuukin 

realistiseksi ja melko hyvin tasapainotetuksi vaihtoehdoksi. 

 

 



 

 

4.3 Euroopan finanssivalvontajärjestelmä 

 

Valvonnan integraatiokehitys  

EU:n talouden integraatio otti ensimmäisen merkittävän askeleensa vuonna 1992 kun Maastrichtin 

sopimuksessa linjattiin talous- ja rahaliitto EMU:n perustamisesta. Tällöin keskitettiin 

sopimusmaiden rahapolitiikka Euroopan keskuspankkijärjestelmän hoidettavaksi, tärkeimpänä 

tavoitteenaan hintatason vakaus sekä taloudelliset lähentymiskriteerit, toisen makropoliittisen 

instrumentin, finanssipolitiikan jäädessä jäsenvaltioiden vastuulle. Lopullinen sopimus Euroopan 

talousalueesta allekirjoitettiin Portossa toukokuussa 1992, ja myöhemmin samana vuonna myös 

sopimus Euroopan unionista hyväksyttiin Maastrichtissa 7.2.1992. (EYVL nro C 191.) Aiempi 

yhdentyminen oli ollut lähinnä muodoltaan ja laajuudeltaan yleisluonteista vapaakaupan edistämistä 

ja Maastrichtin sopimuksesta voidaankin katsoa alkaneen nykyisen unionin virallinen taloudellinen 

yhdentymiskehitys. 

 

Suuri askel yhteisen rahoitussektorin sääntelyn kehityksessä oli ehkä yllättäenkin Yhdysvaltojen 

Enron –skandaali, jonka myötä asetettiin EU työryhmä tutkimaan eurooppalaisia johtamis- ja 

hallintokäytäntöjä. Lopputuloksena julkaistiin Winterin raportti. Se korosti riippumattoman 

valvonnan roolia ja avoimuutta raportoinnissa sidosryhmille, sekä suositteli vuosittaisen corporate 

governance statementin julkaisemista (Winter, 2002, 125). Tämä ilmensi vielä alkutekijöissään 

ollutta Euroopan regulatiivista valtaa jäsenmaiden keskuudessa varsinaisen taloudellisen vallan 

ohella. 

 

Taloudellisen liiton ”keskeneräisyys” on sittemmin osoittautunut kompleksiseksi monesta 

näkökulmasta. Kun maat omaavat yhteisen valuutan, myös yksittäisien valtiontalouksien ongelmat 

heijastuvat negatiivisena ulkoisvaikutuksena sen arvoon ja heikentävät koko euroalueen 

kilpailukykyä. Riskit ovat siis osoittautuneet yhteisiksi, mutta kattavia välineitä niihin puuttumiseen 

ei ole ollut käytössä. Ongelmaa ehkäisemään on luotu instrumentteja, kuten jo mainittu ”no-bailout” 

klausuuli (Maastrichtin sopimuksen 125 artikla), joka estää jäsenmaata vastaamasta toisen maan 

velkaongelmista, sekä erilaiset talouden tunnuslukujen vaatimukset, kuten inflaation ja julkisen velan 

rajoitukset (Vakaus- ja kasvusopimus, Stability and Growth Pact, SGP 199716). Euroopan komissio 

 
16 Sopimus sisältää ennalta ehkäisevän ja korjaavan osan. Ennalta ehkäisevä keskittyy jäsenvaltioiden julkisen talouden 

säännölliseen valvontaan vuosikatsausten kautta. Korjaava osa taas koskee liiallisen alijäämän käsittelyä, alkaen 

varoituksesta (selvitys ja korjaustoimenpiteet) ja jatkuu edelleen sanktioiden asettamiseen (Eurooppa –neuvoston 

päätöslauselma vakaus- ja kasvusopimuksesta). 



 

valvoo sopimuksen noudattamista, mutta koska unionin finanssipolitiikka on jäsenmaiden välisessä 

päätäntävallassa, viimeisen päätöksen sopimuksesta lipsuvien maiden sanktioista tekee 

Valtiovarainministerien neuvosto (ECOFIN) (Eurozone Portal: Council of the European Union). 

Tuolloinen järjestelmä osoittautui Eurokriisin myötä tehottomaksi, eikä yhtään sanktiota asetettu 

laiminlyönneistä huolimatta. Järjestelmällä ei siis onnistuttu rikkomaan niin sanottua pankkien ja 

valtioiden kohtalonyhteyttä, jolla viitataan pankkien ja valtioiden keskinäisriippuvuuteen, joka on 

seurausta liiallisesta luotonannosta ja puutteellisesta riskinhallinnasta, vakavaraisuussääntelystä ja 

pankkivalvonnasta. (VN 2017.) 

 

Rahoitussektorin valvonnan kehittämistarpeita finanssikriisin jälkeen asetettiin kartoittamaan niin 

sanottu de Larosière –ryhmä, joka julkisti ehdotuksensa valvontajärjestelmän uudistamiseksi 

alkuvuodesta 2009. Seuraavaksi prosessi eteni Kontkasen mukaan niin, että ”Euroopan komissio 

antoi ryhmän ehdotusten pohjalta loppuvuodesta 2009 oman ehdotuksensa uutta eurooppalaista 

valvontajärjestelmää koskeviksi asetuksiksi. Asetukset hyväksyttiin vuoden 2010 marraskuussa ja 

uuden valvontajärjestelmän työ käynnistyi vuoden 2011 alusta ja se vahvisti finanssialan valvontaa 

Euroopassa niin mikro- kuin makrotasolla.” (Kontkanen 2010, 32.) Uudet viranomaiset; Euroopan 

arvopaperimakkinaviranomainen (ESMA), Pankkiviranomainen (EBA) ja Vakuutus-ja 

lisäeläkeviranomainen (EIOPA) muodostavat yhdessä Euroopan yhteisen finanssivalvontajärjelmän 

(ESA). Ne jatkoivat aikaisempien niin sanottujen valvontakomiteoiden työtä mikrovakausvalvonnan 

osalta. Uusien viranomaisten toimivaltuuksien voidaan katsoa olevan huomattavasti aikaisempia 

komiteoita laajemmat ja niiden oikeudellinen asema osana EU:n viranomaisorganisaatiota 

täsmällisempi. (Tuominen 2010, 2.) Tarkemmin Euroopan uuden finanssivalvontajärjestelmän 

organisaation rakenteesta alla olevassa kuviossa 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
KUVIO 4. Euroopan finanssivalvonnan kehikko (Finanssivalvonta, 2019) 

 

Uusien mikrovakautta valvovien viranomaisten tehtävä on valvoa yksittäisiä finanssi-instituutioita. 

Järjestelmässä kansalliset finanssialan valvontaviranomaiset (mukaan lukien Fiva) verkottuvat uusien 

Euroopan valvontaviranomaisten kanssa pankki-, arvopaperi- sekä vakuutus- ja työeläkealojen 

valvonnassa yhdeksi finanssivalvontajärjestelmäksi, joka vastaa sääntelyn valmistelutyöstä. 

Konkreettisesti Euroopan valvontaviranomaisten komiteat siis muutettiin Euroopan 

pankkiviranomaiseksi (EPV/EBA), Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaiseksi (EVTEV/EIOPA) 

ja Euroopan arvopaperimarkkina-viranomaiseksi (EAMV/ESMA). Fivan mukaan 

valvontaviranomaisten hallintorakenteet ovat yhdenmukaisia: 

 

”Kussakin viranomaisessa on hallintoneuvosto, johtokunta, puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja 

valituslautakunta. Euroopan valvontaviranomaisten rahoitus muodostuu kansallisten 

finanssivalvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin talousarvioon 

otetusta unionin avustuksesta. Viranomaiset voivat periä lisäksi tietyin edellytyksin 

toimenpidemaksuja. Kansallisten valvontaviranomaisten maksuosuudet kattavat 60 % ja EU:n 

osuus 40 % kunkin valvontaviranomaisen talousarviosta. Fivan osuus on vuonna 2011 noin 0,5 

milj. euroa eli 2 % kansallisten finanssivalvontaviranomaisten maksuosuuksien 

kokonaismäärästä.” (Fiva 2010, 33) 

 

Koska Suomessa valvontavastuu on keskitetty Fivalle, vastaa se kaikille näille toimielimille 

kansallisen tason valvonnasta. Euroopan valvontaviranomaiset vastaavat mikrotason vakaudesta 

kokonaisuutena unionin tasolla ja ne koordinoivat kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyötä. 



 

Päivittäisestä valvonnasta huolehditaan kansallisesti lukuunottamatta systeemisen riskin kannalta 

olennaiseksi luokiteltuja toimijoita. EU:n Pankkiunionissa näiden pankkien valvonta on keskitetty 

Euroopan keskuspankin (EKP) yhteydessä toimivalle yhteiselle valvontaneuvostolle. Suomessa 

toimivista luottolaitoksista EKP:n suorassa valvonnassa ovat Nordea, OP Ryhmä ja Kuntarahoitus 

Oyj, joiden valvonnassa Fiva avustaa ja edustaa EKP:tä. (EU-asetuksen (EU) N:o 1024/2013.) 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että riskien valvonta on asianmukaisella tasolla. Uuden 

järjestelmän tavoitteena on kansainvälinen yhteistyön ja sääntelyn harmonisointi ja yhteistyön 

ulottaminen kaikkien rahoitusmarkkinaviranomaisten piiriin. Olennaisena uudistuksena 

viranomaisille asetettiin kriisitilanteissa laaja interventio-oikeus koko EU:n tasolla.  Nähtäväksi jää 

mikä on valvonnan konkreettisen rintaman asetelman muutos näiden uudistusten myötä. 

 

Tutkimuksen kannalta tarkastelu keskittyy uuteen makrovakauden valvonnan järjestelmään, jonka 

muodostaa Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB). Sen sisällä toimielinten roolit jakautuvat 

seuraavasti (ks. tarkemmin yllä kuvio 4): katto-organisaationa Järjestelmäriskikomitea seuraa ja 

arvioi koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä (makrotaso). Se antaa varhaisvaroituksia 

mahdollisesti syntymässä olevista järjestelmäriskeistä ja tarpeen mukaan suosituksia toimista, joilla 

riskejä pyritään poistamaan. Makrovakauden valvontajärjestelmän muodostavat 

Järjestelmäriskikomitean jäsenet EKP, kansalliset keskuspankit, Euroopan valvontaviranomaiset 

(ESA), Neuvoa antavat tekninen- ja tieteellinenkomitea sekä komissio. EJRK voi antaa jäsenvaltioille 

(myös kansallisille valvontaviranomaisille) ja Euroopan valvontaviranomaisille suosituksia ja 

varoituksia, joita näiden on noudatettava (SEUT 26, 114 & 290 art). EJRK soveltaa valvonnassaan 

makrovakausvalvontaa koskevia periaatteita, jotka on kansainvälisellä tasolla kehitetty Baselin 

pankkivalvontakomiteassa sekä G20-maiden perustamassa finanssimarkkinoiden vakausneuvostossa 

(Financial Stability Board, FSB)17. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 FSB:n makrovakausvälineitä koskevat linjaukset on tehty helmikuussa ja lokakuussa 2011 ja osoitettu G20-maille osana 

näiden maiden sopimaa laajempaa ohjelmaa finanssimarkkinoiden rakenteiden ja sääntelyn kehittämiseksi, jonka 

kokonaistavoite on systeemiriskin rajoittaminen. 



 

4.4 Pankkiunioni 

 

Vuonna 2013 neuvosto ja Euroopan parlamentti saavuttivat yhteisymmärryksen pankkien yhteisen 

valvontamekanismin (Single Supervisory Mechanism, SSM) yksityiskohdista, ja euroalueelle syntyi 

yhteinen pankkivalvontajärjestelmä syksyllä 2013. Kattava suunnitelma laadittiin Baselin komiteassa 

ja se toimeenpantiin EU:ssa luottolaitosdirektiivillä (2013/36/EU) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen 

(EU) N:o 575/2013 avulla. EKP:n pankkivalvontatehtäviä koskeva asetus 18  tuli voimaan 

marraskuussa 2013 ja sen operatiivinen toiminta alkoi marraskuussa 2014. Tämä muodosti Euroopan 

pankkiunionin, joka rakentuu yhteisen pankkivalvontamekanismin lisäksi yhteisestä vuonna 2016 

implementoidusta eurooppalaisesta pankkien kriisinratkaisujärjestelmästä sekä kansallisten 

kansalaisten talletussuojajärjestelmien yhdenmukaistamisesta. (Fiva 2020, kansainvälisen yhteistyön 

periaatteet.) Talletussuojajärjestelmän kohdalla valmistelut ovat vielä osittain kesken ja 

toimeenpanon takarajaksi on asetettu vuosi 2024. Uutta Euroopan yhteistä talletussuojajärjestelmää 

(EDIS) ja kriisinratkaisumekanismia hallinnoitaisiin kriisinratkaisuneuvoston avulla, joka päättää 

myös mekanismiin kuuluvasta kriisinratkaisurahastosta. 

 

Valvontamekanismin tavoitteeksi on asetettu varmistaa, että Euroopan pankkijärjestelmä on 

vakavarainen ja turvallinen, valvonta yhdenmukaista sekä vahvistaa rahoitusmarkkinoiden 

yhtenäisyyttä ja vakautta (EKP 2020). EKP asetettiin vetovastuuseen koko valvontajärjestelmän 

toimivuudesta asetuksella (EU) N:o 1024/2013 ja se otti vastuualueekseen kansallisesti 

merkittävimmät pankit, eli pankit, joiden tasearvo ylittää 30 miljardia euroa tai yli 20 % jäsenvaltion 

BKT:stä. Myös muu määritelmä merkittävyyden perusteluksi on mahdollinen, mutta vähintään kolme 

jokaisen valtion merkittävintä siirtyy suoraa EKP:n valvonnan alaisuuteen tärkeimpiä päätöksien 

kohdalla. Käytännössä tämä tarkoitti, että EKP otti valvontaansa suurimmat pankkiunionin pankit, 

joita se valvoo yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Yhteensä muutos koski 120 

merkittäväksi katsottua pankkia tai pankkiryhmää. EKP aloitti valvojana 4.marraskuuta 2014, 

päivittäistä valvontaa jatkaa kansallinen valvontaviranomainen, mutta EKP:llä on näihin nähden 

ohjeistusoikeus ja se voi halutessaan ottaa suoraan valvontaansa minkä tahansa finanssi-instituution. 

Suomen Pankin entinen johtokunnan varapuheenjohtaja kuvaa siirtymää seuraavin sanakääntein: 

 

”EKP aloittaa tehtävänsä valvontaviranomaisena ”puhtaalta pöydältä”. Se koostuu saamisten 

laadun arvioinnista eli tasearviosta sekä stressitestistä. Kattava arviointi luo selkeän ja 

vertailukelpoisen kuvan EKP:n suoraan valvontaan siirtyvien pankkien kokonaisriskeistä 

 
18 Asetuksia säätävät Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä tai Euroopan komissio yksin ja ne velvoittavat 

suoraa kaikkia jäsenvaltioita. (Europa.eu, Asetukset ja direktiivit) 



 

tunnistamalla ongelmat ja haavoittuvuudet pankkien taseissa yhdenmukaisin menetelmin. 

Samalla se lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa informaation laatua pankkien tilasta sekä vahvistaa 

luottamusta euroalueen pankkeja kohtaan. Yhteisen valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta 

vastaa erityinen EKP:hen perustettu kriisinratkaisuviranomainen, niin sanottu valvontaelin. 

Valvontaelin valmistelee toimintaa ja laatii päätösluonnoksia EKP:n neuvoston 

hyväksyttäviksi.” (Hakkarainen 2014) 

 

Uudet EU:n kriisinratkaisutyökalut koostuvat kansallisista elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 

mukaisista toimivaltuuksista yhdistettynä pankkiunionin yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin. 

Niiden tavoite on mahdollistaa pankkien hallittu alasajo ilman häiriöitä rahoitusmarkkinoille. 

Kyseessä onkin huomattava uudistus paitsi makrovakauden, myös kuluttajasuojan osalta. Aiemmin 

ongelmiin joutuneet pankit asetettiin konkurssiin tai pelastettiin valtion, eli veronmaksajien varoilla. 

Elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin myötä luodaan kaikkiin EU-maihin yhtenäiset työkalut 

varhaiseen väliintuloon, ja ongelmapankkien hallittuun uudelleenjärjestelyyn tai alasajoon. 

(Hakkarainen 2014, 27-31.) Sijoittajavastuu19 on merkittävä uusi työkalu, joka viimein estäisi niin 

sanotut pankkien bail-outit, ja siirryttäisi bail-in malliin. Käytännössä uudistus kulkee nimellä MREL 

(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). Uudistus on osoittautunut 

monimutkaiseksi ja sen siirtymäkausi jatkuu näillä näkymin vuoteen 2023. Uudistuksien tavoite on 

suojata veronmaksajien varoja ja siirtää vastuu kriisinratkaisun kustannuksista viimein pankkien 

omistajille ja sijoittajille.  

 

EU:n yhteinäinen rahoitussektori on ollut työn alla jo vuodesta 1973 ja pankkiunioni onkin ollut yksi 

sen merkittävimmistä askeleista. Pankkiunionin keskeneräisyys on kuitenkin nähty yhdeksi EU:n 

suurimmista ongelmista, ilman finanssipoliittista valtaa ja ”fiskaalista kapasiteettia” sen perusta on 

epävakaalla pohjalla ja pirstaloitunut valtiotasolle eikä sanktioiden toimeenpano ole toiminut 

uskottavasti. (Lorina 2017.) Sen viimeistely tulee kuitenkin olemaan työn takana, sillä se merkitsee 

jälleen vallan siirtoa valtio-tasolta unionille, joka merkitsee myös yhteisvastuuta ja usein uhrauksia 

taloudellisesti vakailta jäsenvaltioilta. Muutos ei tule tapahtumaan nopeasti, eikä vailla laajaa 

kritiikkiä. Pankki- ja pääomamarkkinaunionia voidaan kuitenkin kehittää ja suhdanteita tasata EKP:n 

nykyisien työkalujen avulla yksityisen sektorin suhdannetasauksen ja euroalueen rahoitusvakauden 

 
19 ”EU:n uudessa kriisinratkaisumallissa pääsääntö on sijoittajanvastuun toteuttaminen. Toimialan vastuu toteutuu yhteisen 

rahaston muodossa, joka kerätään toimialalta 8 vuoden kuluessa kriisinratkaisun resurssien varmistamiseksi. Yhteisen 

kriisinratkaisun perusperiaate on, että ongelmapankin omistajien lisäksi myös muut sijoittajat kantavat vastuun 

kriisinratkaisun kustannuksista. Kun sijoittajat tietävät vastuunsa, heillä on aiempaa paremmat kannustimet huolehtia 

omasta edustaan sekä seurata ja arvioida pankin toimintaa tarkasti. Lisääntyvä seuranta auttaa ehkäisemään pankkien 

ylisuurta riskinottoa.” (Hakkarainen 2014, 33) 



 

keinoin. Yhteinen talletussuojan toimeenpano ja kriisinratkaisumekanismin viimeistely tulevat 

olemaan todennäköiset seuraavat kehitysaskeleet. 

 

 

4.5 Finanssivalvonta 

 

Fiva aloitti toimintansa vuonna 2009, Vakuutusvalvontaviraston (VVV) ja Rahoitustarkastuksen 

(Rata) toimintojen yhdistämin myötä. Syynä yhdistymiselle oli rahoitus- että vakuutusalan 

konsernien makrotaloudellisesti suuri merkitys, muualla Euroopan havaitut best practicet sekä 

Euroopan unionin rahoitus- ja vakuutussektorin säädösten lisääntynyt yhtenäistämistrendi. Fiva:n 

toiminta tähtää rahoitussektorin vakauteen, mutta Fivan johtajan, Anneli Tuomisen mukaan 

valvonnalla ei kuitenkaan kyetä eikä edes yritetä ehkäistä kaikkia finanssialan ongelmia, kriisejä, 

konkursseja tai väärinkäytöksiä, vaan pyritään siihen, että tällaisten ongelmatilanteiden vaikutukset 

pysyisivät hallittuina. (Fiva 2010). Fivan toimivalta perustuu sen toiminnasta annettuun erilliseen 

lakiin, mutta valvontaa koskevia säännöksiä sisältyy myös yksittäisiin rahoitusmarkkinoita ja 

vakuutustoimintaa koskeviin erillislakeihin. (Fiva 2020, Toimivalta ja valtuudet.) 

 

Tehtävät, arvot ja strategia 

Fivan tehtävä on taata valvonnallaan finanssimarkkinoiden vakaus. Käytännössä tämä tarkoittaa 

luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden valvottavien vakaan toiminnan sekä 

eläkevakuutettujen etujen turvaamista. Tiedonantovelvollisuuksia valvomalla ja säännöllisesti omia 

julkaisuja antamalla Fiva huolehtii myös yleisen luottamuksen säilymisestä finanssimarkkinoilla. 

Lisäksi tehtäviin kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja 

yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. (Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878.) Asetetuilla 

tavoitteilla pyritään varmistamaan, että valvottavien riskienhallinta on riittävää, lainmukaista ja 

tuottaa oikeaa sekä ajantasaista tietoa johdon asettamien riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti. 

Fiva myöntää toimilupia finanssimarkkinoilla toimiville ja valvoo, että nämä noudattavat 

finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi Fiva muun muassa seuraa ja analysoi 

finanssimarkkinoiden toimintaa ja muutoksia sekä tekee aloitteita eduskunnalle 

finanssimarkkinalainsäädännön uudistamisesta. (VM 32/2012, 20.) 

 

Uusi keskitetty EU-tason valvonta asettaa Fivalle uusia vastuita, joita ovat muun muassa Suomen 

finanssimarkkinoita uhkaavien riskien tunnistaminen ja ryhtyä ennakollisiin valvontatoimenpiteisiin, 

edesauttaa tehokasta ja yhdenmukaista valvontaa yhteisessä pankkivalvontamekanismissa ja 

Pohjoismaissa, sekä varmistaa että sääntely on tarkoituksenmukaista ja oikeasuhtaista Suomen 



 

finanssimarkkinoiden kannalta. Lisäksi Fivan tulee oman stragiansa mukaan ”edistää uusia 

finanssituotteita ja kuluttajansuojaa koskevia sääntely- ja valvontahankkeita ja vaikuttaa siihen, että 

näissä asioissa eri sektoreiden valvonnassa noudatetaan mahdollisimman yhtenäisiä EU-tason 

linjauksia, sekä vaikuttaa laadukkaiden valvontakäytänteiden käyttöönottoon koko EU-alueella 

erityisesti valvontakollegioiden toimintaa vahvistamalla.” (Fiva 2020, Tavoitteet ja toimintatavat.) 

 

Fiva on asettanut stategisiksi painopistealueikseen vuosille 2015-2017 riskiperusteisesti kohdennetun 

valvonnan ja sääntelyn sekä toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden. Lisäksi se pyrkii takaamaan 

valvottavien vahvan riskinkantokyvyn ja korkealaatuisen hallinnon sekä asiakkaan- ja sijoittansuojan. 

Strategisia tavoitteita ovat myös finanssimarkkinoiden vakautta uhkaavien ongelmien tehokas 

ennaltaehkäisy sekä oikeasuhtainen ja tasapuolinen valvonta. Visioksi määritellään asema 

arvostettuna, asiantuntevana ja vaikutusvaltaisena toimijana eurooppalaisessa valvontajärjestelmässä. 

Näiden kanssa linjassa ovat sen päivitetyt arvot: uudistuva, vastuullinen, tuloksellinen ja yhdessä. 

(Fiva 2015.) 

 

Lisäksi Fivan henkilökunnalle on asetettu eettisiä arvoja ja vaatimuksia, mitkä tulee ottaa huomioon 

toiminnassa. Fivan oma hallintokoodi määrää, että ”työntekijän suhde tai taloudelliset yhteydet 

valvottavaan eivät saa muodostua liian tiiviiksi tai muuten luonteeltaan sellaisiksi, että hänen 

riippumattomuutensa on kyseenalaistettavissa. Henkilöstöä koskee myös laaja sidonnaisuuksien 

ilmoitusvelvollisuus sisältäen arvopaperiomistukset, luotot, takaukset, muut vastuut ja sivutoimet. 

Virkamiesten on lisäksi noudatettava yksityiskohtaisia säännöksiä arvopaperi- ja 

vakuutussijoittamisessaan.” (Fiva 2010, 11-12.) 

 

Toimintaympäristö ja valvottavat 

Fivan valvottavia ovat kaikki finanssimarkkinoilla toimivat yhteisöt, joilla on toimintaa Suomessa. 

Systeemisen riskin kannalta olennaiseksi määriteltyjen luottolaitosten valvonta suoritetaan 

yhteistyössä EKP:n kanssa. Finanssimarkkinoihin lukeutuvat luotto-, pääoma- ja 

vakuutusmarkkinoilla toimivat yhteisöt sekä maksupalveluja tarjoavat yhteisöt ja suojarahastot. Fiva 

itse tiivistää lakisääteiset tehtävänsä ja kansainvälisen yhteistyön viitekehyksen seuraavasti: 

 

”Finanssivalvonnasta annetun lain nojalla Fiva suorittaa tehtäväänsä Euroopan 

finanssivalvontajärjestelmässä siltä osin kuin on kyse finanssimarkkinoita koskevasta 

sääntelystä. Se toimii yhteistyössä valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä 

muun toimivaltaisen ministeriön kanssa tarpeen mukaan. Fivan tulee antaa EU-tasolla 

finanssimarkkinoita koskevan lainsäädännön valmistelusta ja finanssimarkkinoiden 

toimivuudesta viipymättä tieto vastaavalle ministeriölle, jos teknisellä standardilla voi Fiva 



 

arvion mukaan olla vaikutus Suomen lainsäädäntöön. Myös muusta Euroopan 

valvontaviranomaisessa vireillä olevasta asiasta on annettava tieto, jos sillä voi Fivan arvion 

mukaan olla vaikutusta Suomen finanssimarkkinoiden toimintaan tai vakauteen.” (Fiva 2020, 

Yhteistyön periaatteet) 

 

Valtiovarainministeriö kuvailee Suomen rahoitussektorille olevan tyypillistä sen suuri ulkomaisten 

ryhmittymien markkinaosuus. ”Ryhmittymien Suomessa toimivat tytäryhtiöt ovat suorassa 

ulkomaisessa omistuksessa ja markkinoilla toimii myös merkittäviä ulkomaisten pankkien 

sivuliikkeitä. Suomen finanssimarkkinoiden rakenne poikkeaa tältä osin monesta muusta Länsi-

Euroopan maasta, jossa kotimaisessa omistuksessa olevien palveluntarjoajien osuus yleisesti on 

Suomea suurempi. Lisäksi Suomen finanssimarkkinoiden rakenne on keskimääräistä keskittyneempi, 

ja kehittynyt ydinliiketoimintoihin perustuen.” (VM 32/2012, 21-22.) Markkinoiden rakenne on 

keskittynyt erityisesti pankkisektorilla varsinkin Nordean muuton jälkeen vuonna 2018, mutta myös 

muilla finanssisektoreilla.  Integraatiota voidaan löytää useita selityksiä, mutta viimekädessä sitä 

edistävät markkinavoimat. Sitä edistävät myös tekninen kehitys ja yhteinen valuutta. Viranomaisilla 

on luonnollisesti tärkeä rooli integraation jouhevassa etenemisessä. Ennen kaikkea sen tehtävä on 

varmentaa, että vakaus ja luottamus rahoitusmarkkinoiden toimintaan säilyvät uusien innovaatioiden 

ja muiden muuttujien alati muokkaamassa ympäristössä. 

 

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen finanssimarkkinoiden rakenteella on kolmenlaisia 

vaikutuksia makrovakausvalvontaan ja järjestelmäriskin arviointiin. Suurilla palveluntarjoajilla on 

huomattava markkinaosuus ja ne ovat pääsääntöisesti koko rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä 

rahoituslaitoksia. Näiden joutuessa ongelmiin ongelmat koskettavat merkittävää osaa markkinoista. 

Niiden valvonta onkin uudessa finanssivalvontajärjestelmässä siirretty EKP:lle Nordean, OP Ryhmän 

ja Kuntarahoitus Oyj:n osalta, joiden valvonnassa Fiva avustaa ja edustaa EKP:tä. Toiseksi, 

Valtionvarainministeriö huomauttaa, että markkinoilla, jotka koostuvat muutamista suurista 

palveluntarjoajista, niiden riippuvuus toisistaan on yleensä tavanomaista suurempi, ja markkinoiden 

vakaus alttiimpi systeemiselle riskille. Keskittyneisyys vähentää yleisesti ottaen myös makro- ja 

mikrovakauden käsitteellistä eroa ja näin ollen makrovakauden valvonta alkaa olla synonyymi näiden 

muutaman avaintoimijan seurannalle. (VM 2012, 11-12.) Keskitetty valvontamalli edistää 

konglomeraattien tehokasta valvontaa, kun toimintaa voidaan arvioida kokonaisuutena ja varsinkin 

kansainvälisien toimijoiden kohdalla EU-tason yhteistyö on välttämätöntä.  

 

 

 



 

Organisaatiorakenne ja rahoitus 

Fiva toimii Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen ja työllistää noin 200 

henkeä. Fivan johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä 

ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista. Valtioneuvostossa sitä koskevat asiat käsittelee 

valtiovarainministeriö ja toimintaa valvoo eduskunnan pankkivaltuusto. Se valvoo erityisesti 

toiminnan yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Tarkoituksenmukaisuusvalvonta arvioi, 

onko Fiva:n lakisääteinen tavoite toteutunut. Tehokkuuden valvonnan keskiössä on tehtävien, 

lainsäädännön tai markkinoiden muutoksien vaikuttavat henkilöstömäärään ja talousarvion 

kehitykseen. Pankkivaltuusto antaa keväisin vuotuisen kertomuksen, jossa se arvioi Suomen Pankin 

toiminnan lisäksi myös Fivan toimintaa. (Fiva 2014, 1.)  

 

Valvonnan sijainnista keskuspankin yhteydessä on Fivalle hyötyä monelta kannalta. Fivalla on 

yhdessä Suomen Pankin kanssa keskeinen rooli finanssimarkkinoiden vakauden valvonnassa. Tämä 

ilmenee Valtiovarainministeriön mukaan seuraavissa tilanteissa:  

 

”Fiva hyödyntää valvonnan suuntaamisessa Suomen Pankin makrotalouden ja 

finanssimarkkinoiden tiedonkeruuta sekä analyysitoimintaa ja Suomen Pankki puolestaan 

omassa työssään valvontatietoon perustuvaa Fivan analyysiä. Toimintaympäristön ja 

finanssisektorin riskien analysoinnin ja stressitestien lisäksi yhteistyö on tiivistä 

arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurin ja maksujärjestelmien valvonnassa. Yhteistyötä 

tehdään myös tiedonkeruujärjestelmien kehittämisessä. Lisäksi Fiva osallistuu Suomen Pankin 

kanssa uuden eurooppalaisen valvontajärjestelmän toimintaan Euroopan 

järjestelmäriskikomiteassa (ESRB).” (VM 2012, 10-11) 

 

Fivan toiminnan ohjauksesta huolehtii viisijäseninen johtokunta. Jäseniltä ja varajäseniltä odotetaan 

perehtyneisyyttä finanssimarkkinoiden toimintaa kohtaan. Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja 

terveysministeriö sekä Suomen Pankki ehdottavat kukin yhden johtokunnan jäsenen, varsinaisen 

valinnan tekee eduskunnan pankkivaltuusto. Fivan johtajan virkakausi kestää viisi vuotta. Myös hänet 

nimittää eduskunnan pankkivaltuusto. Johtajan tehtävänä on johtaa valvojan toimintaa ja tehdä muut 

kuin johtokunnalle kuuluvat päätökset. (Fiva 2020.) 

 

Fiva jakautuu neljään osastoon (katso alla KUVIO 5), joista jokaisella on omat valvontatehtävänsä. 

Lisäksi toimintaa organisoi erillinen esikunta. Vakuutusvalvonnan osasto valvoo konkreettisesti 

vakuutussektorin vakavaraisuutta ja varmistaa, että toimijat selviytyvät velvoitteistaan, kuten 

vakuutuskorvauksista ja eläkkeiden maksamisesta. Se valvoo myös alan toimijoiden 

tilinpäätöstietojen oikeellisuutta sektorin erityismääräysten ja ohjeiden mukaisesti. vakuutusteknisiä 

riskejä, kuten Se myös koordinoi kansainvälistä työ- ja valvontakollegioyhteistyötä ja yhteistyötä 



 

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa. Pankkivalvonta hoitaa 

luottolaitossektorin vakavaraisuusvalvontaa yhdessä EKP:n kanssa. Ne seuraavat sektorin 

toimijoiden luotettavuutta, riskienhallinnan menettelyjä ja riskinottoa. Lisäksi Pankkivalvonta 

osallistuu kansainvälisesti valvojakollegioyhteistyöhön. Pääomamarkkinoiden valvonta vastaa 

markkinoiden luottamuksesta muun muassa arvopaperitarjouksiin ja muihin sijoitustuotteisiin 

kohdistuvalla sijoittajainformaation, listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuden ja IFRS-tietojen 

valvonnalla. Se seuraa myös arvopaperimarkkinoiden kauppaa ja raportointia sekä tutkii 

arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksiä. Lisäksi Fivassa on oma Digitalisaation ja analyysin osasto, 

joka avustaa muita osastoja digitalisaatioon ja laskentaan liittyvissä kysymyksissä. (Fiva 2020.) 

 

 

KUVIO 5. Finanssivalvonnan organisaatio (Finanssivalvonta, 2020) 

 

Fivan toiminnasta aiheutuneet kustannukset katetaan pääosin valvottavilta kerättävillä 

toimenpidemaksuilla ja veronluonteisilla valvontamaksuilla. Tämä on yleisesti vakiintunut käytäntö 

Euroopassa. Valvonta- ja toimenpidemaksut kattavat 95 % Fivan budjetista ja ne perustuvat 

Valvontamaksulakiin ja Maksuperustelakiin. Suomen Pankki maksaa kustannuksista 5 %. (Laki 

Finanssivalvonnasta 878/2008) Fivan johtokunta hyväksyy budjetin, jonka Suomen Pankin 

johtokunta lopullisesti vahvistaa. Vuoden 2020 kulubudjetin loppusumma on 39,2 miljoonaa euroa. 

Valtaosa toiminnan kuluista on henkilöstökuluja, joiden osuus budjetista on noin 24,1 miljoonaa 



 

euroa. Muiden kulujen osuus vuoden 2020 budjetista on noin 15,1 miljoonaa euroa. Muita kuluja 

aiheutuu muun muassa tietotekniikka- ja toimitilakuluista. (Fiva 2020.) 

 

Valvontamenetelmät 

Laki Finanssivalvonnasta määritellee Fivan toimivaltuudet ja menetelmät. Fivan oman tiedotteen 

mukaan ”sillä on oikeus tehdä valvottaviin tai muihin finanssimarkkinoilla toimiviin tarkastuksia ja 

saada valvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat valvottavalta ja tämän tilintarkastajalta. Se voi myös 

kutsua koolle toimilupavalvottavan päätös- ja hallintovaltaa käyttävien elinten kokoukset ja olla läsnä 

näissä kokouksissa. Fiva voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa valvottavan tai muun 

finanssimarkkinoilla toimivan valvonnassa. Asiamies on mahdollista asettaa valvomaan toimintaa, 

jos sen asioiden hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta, epäpätevyyttä tai väärinkäytöksiä tai muu 

erityinen syy sitä edellyttää. Jos toimilupavalvottava on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, 

asiamies voi valvoa omaisuuden muuttoa rahaksi.” (Fiva 2020, Toimivalta ja valtuudet.) 

 

Tarkastuksilla Fiva voi arvioida valvottavien toimintaa suhteessa sääntelyyn sekä alan parhaisiin 

käytäntöihin. Fivan tarkastuskohteet valitaan riskiperusteisesti huomioiden mm. valvottavan rooli 

finanssimarkkinoiden vakauden näkökulmasta. Tarkastus jakautuu kahteen osaan; riskienhallinnan 

kvalitatiiviseen ja riskiaseman kvantitatiiviseen arvioon. Kvalitatiivinen arvio jakautuu edelleen 

kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä arvioidaan tarkastettavalta saatu kirjallinen materiaali 

riskienhallinta prosesseista ja toisessa vaiheessa toteutetaan tarkastus, jossa arvioidaan kuinka hyvin 

kuvatut periaatteet ja ohjeet on otettu käyttöön. Lopuksi tarkastettavalle lähetetään tarkastuskirje, 

jossa raportoidaan tarkastuksen havainnot ja vaatimukset sekä suositukset niihin perustuen. 

Kvantitatiivinen arviointi tapahtuu säännöllisten analyysien ja tutkimusten avulla, joita ovat muun 

muassa valvottavien taloudellisen tilan ja riskien analyysit, talletuspankkien ja vakuutuslaitosten 

vakavaraisuusmittaukset, vakuutussektorilla teetettävät tutkimukset, lakisääteisen 

tapaturmavakuutuksen tilastotutkimus, liikennevakuutuksen maksututkimus sekä tilastojen kattava 

kerääminen ja tilinpäätösten avainlukujen seuranta. Vakavaraisuuden, kannattavuuden ja riskien 

jatkuva seuranta tapahtuu valvottavan säännöllisen raportointivelvoitteen perusteella sekä 

säännöllisillä stressitesteillä. Toimintaympäristön analyysi ja tutkimus järjestetään yhdessä Suomen 

Pankin kanssa. (Vesala 2010, 28-30.) 

 

Sanktiot 

Fiva voi määrätä hallinnollisia seuraamuksia lain vastaisista menettelyistä. Seuraamuksiin kuuluu 

esimerkiksi julkinen huomautus ja julkinen varoitus. Nämä keinot on tarkoitettu käytettäviksi 



 

tilanteissa, joissa rikosprosessiin turvautuminen ei ole tarkoituksenmukaista. Fivan työkalupakkiin 

kuuluvia hallinnollisia seuraamuksia ovat uhkasakko, rikemaksu, julkinen huomautus, julkinen 

varoitus ja seuraamusmaksu. Säännösten noudattamista tehostavia seuraamuksia ovat Fiva:n 

määräämä uhkasakko, rikemaksu (ihmisille 500–10 000 euroa, oikeushenkilöille 5 000–10 000 euroa), 

julkinen huomautus ja julkinen varoitus. Erillisen seuraamusmaksun määrä määräytyy sovellettavan 

lain mukaan, mutta (luonnolliselle henkilölle enintään 10 % bruttotuloista tai enintään 100 000 euroa 

(finanssimarkkinoilla toimivalle 5 miljoonaa euroa) ja oikeushenkilöille 10 % liikevaihdosta tai 

enintään 10 miljoonaa euroa). Fivalla pystyy peruuttamaan valvottavan toimiluvan, rajoittamaan 

toimiluvan mukaista toimintaa, rajoittaa valvottavan ylimmän johdon toimintaa viideksi vuodeksi, 

asettaa asiamiehen toimintaa valvomaan sekä rajoittamaan varojen jakamista muuhun kuin 

vakavaraisuuden vahvistamiseen. Toimivalta ulottuu sanktioiden osalta myös luonnollisten 

henkilöiden hallitus- ja vastuutehtävien rajoittamiseen. (Laki Finanssivalvonnasta 878/2008.) 

  



 

 

5 BETTER REGULATION EU:N VIITEKEHYKSESSÄ 
 

 

5.1 OECD ja sääntelypolitiikka 

 

Sääntelypolitiikkaa voidaan kuvailla täsmälliseksi, dynaamiseksi ja johdonmukaiseksi hallintotavaksi, 

jolla tavoitellaan sääntelyn parempaa laatua (OECD 2015). OECD on julkaissut ensimmäiset 

suosituksensa sääntelypolitiikan uudistamiseksi vuonna 1997, jonka jälkeen pian vuonna 1998 

aloitettiin uudistusten arviointiprosessi. Ensimmäinen ohjeistus oli kokoelma irrallisia toimia 

hallinnollisen taakan pienentämiseksi, mutta 2005 laadittu ohjeistus keskittyi jo enemmän 

hallintotavan kokonaisvaltaisempaan uudistukseen. Sen suositus oli, että valtiotasolla toimeenpantaisi 

laajoja sääntelyn uudistusohjelmia, jotka sisältävät selkeät periaatteet, ja toimintatavat, joilla niihin 

pyritään sääntelyn toimeenpanossa. OECD pidättäytyy linjaamasta paremmalle sääntelylle ”täydellistä 

prosessia”, sillä se huomioi, että sääntely-ympäristö poikkeaa vahvasti valtioittain, mutta myös 

toimialoittain, niin juridisesti kuin organisatorisesti. Prosessin työkaluksi nimettiin vaikutusarvioinnit, 

jotka jakautuisivat sääntelyn valmistelussa käytettävään ennakkoarviointiin ja sääntelyn relevanttiuden 

varmistavaan säännölliseen jälkikäteisarviointiin. Näillä keinoin pyritään vaikuttavaan, ennakoitavaan, 

kilpailukykyä parantavaan, läpinäkyvään, osallistavaan ja syrjimättömään sääntelyyn. Kattavan 

sääntelypolitiikan katsottiin olevan myös edellytys vahvalle fiskaaliselle ja makrotaloudelliselle 

politiikalle.  Nämä OECD:n ohjeistukset onkin valjastettu myös EU:n paremman sääntelyn 

toimintaohjelman punaiseksi langaksi, joiden vanavedessä myös EU:n omat toimintaohjelmat ovat 

päivittyneet. 

 

 

5.2 Paremman sääntelyn politiikan historia EU:ssa 

 

Paremman sääntelyn agenda ja kustannus-hyötysuhde analyysi syntyivät Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa jo 1980-luvulla. OECD noteerasi agendan ja loi sen perusteella 1990-luvun puolivälissä 

oman ohjeistuksensa sääntelyn parantamiseksi, jolloin alettiin puhua sääntelyn vaikutusarvioinnista 

(Impact assessment, IA) (OECD, 1995). EU seurasi pian perässä. Parempaan ja selkeämpään 

lainsäädäntöön oli tähdätty EU:ssa sen alkuajoista asti, mutta ensi kertaa paremman sääntelyn termi 

esiintyy EU:n asiakirjoissa vuoden 2001 ”European Governance A White Paper” julkaisussa (KOM 

2011/428). Virallinen paremman sääntelyn strategia toimeenpantiin vuonna 2005 (KOM 2005/97) 

Järkevän sääntelyn toimintaohjelmaa sovellettiin EU:ssa tämän jälkeen vuosina 2010-2015 (KOM 

2010/543), joka lanseerattiin osana Eurooppa 2020 –strategiaa (KOM 2010/2020). Järkevän 



 

sääntelyn käsite on esiintynyt tätä ennen jo 1990-luvulla ympäristöpolitiikan ja sosiaalipsykologian 

julkaisuissa sääntelyn uudistusmallina (Gunningham & P Grabosky, 1998 ja Gunningham & Sinclair, 

1998). Termien välille ei ole tulkittavissa selkeää rajan vetoa ja järkevää sääntelyä onkin 

tutkimuskirjallisuudessa käytetty osittain synonyymina ”paremmalle sääntelylle” (Radaelli & 

Meuwese, 2009). Toisaalta myös EU retoriikassa sen voidaan katsoa olevan jatkoa EU:n 

sääntelyuudistushankkeessa 2000-luvun alussa käyttöön otetulle paremman sääntelyn käsitteelle. 

Tässä tutkimuksessa onkin käytetty järkevästä- ja paremmasta sääntelystä kollektiivisesti termiä 

parempi sääntely Järkevän sääntelyn agendasta ”palattiinkin takaisin” paremman sääntelyn 

toimintaohjelmaan (better regulation agenda) vuonna 2015 (KOM 2015/511).  

 

5.3 Terminologia EU:n viitekehyksessä 

 

Paremmalla sääntelyllä tarkoitetaan EU:ssa toimia, joilla saavutetaan lakien tavoitteet 

mahdollisimman vähin kustannuksin ja hallinnollisin rasittein. Se on sääntelyn ja lainsäädännön 

suunnittelutapa, jossa kunnioitetaan toissijaisuuden (EU-tason toimia toteutetaan vain jos asia ei ole 

hoidettavissa kansallisella tasolla) ja suhteellisuuden (toimenpiteet on toteutettava vain siinä 

laajuudessa, joka on tarkoituksenmukaista) periaatteita ja jolla tähdätään sääntelyn korkeaan laatuun. 

Sen tavoitteena on antaa voimassa olevan lainsäädännön toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnille 

suuri merkitys ja tähdätä sääntelyn yksinkertaistamiseen ja hallinnollisen rasituksen pienentämiseen. 

Samalla sen tulee ottaa huomioon niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristölliset tekijät. Vastuu 

tavoitteiden toteutumisesta asetettiin paitsi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, myös EU:n 

jäsenvaltiotasolle, joiden on huomioitava yhä vahvemmin kansalaisten ja sidosryhmien 

osallistaminen. Periaatteina tässä prosessissa ovat avoimuus, parhaan mahdollisen näytön käyttö 

perusteluna ja sidosryhmien osallistaminen ja huomiointi. Parempi sääntely kattaa koko poliittisen 

syklin – politiikan suunnittelun ja valmistelun, hyväksymisen, täytäntöönpanon, soveltamisen, 

arvioinnin ja tarkistamisen. Kyse ei siis ole sääntelyn lisäämisestä, eikä sen vähentämisestä, vaan 

tehostamisesta ja paremmasta laadusta. (COM 2010/543.) 

 

2010 vuoden ohjelmaa konkretisoimaan luotiin vuonna 2012 erillinen sääntelyn parantamisen ja 

tuloksellisuuden ohjelma (Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT). Ohjelman 

avulla EU tähtää siihen, että sen politiikka- ja lainsäädäntötoimista aiheutuisivat maksimihyödyt 

kansalaisille ja yrityksille tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja että toimintatavaksi muodostuisi 

asianomaisten toimijoiden ja sidosryhmien, verkottuminen. EU raportoi ohjelman puitteissa 

vuosittain sen saavutuksista ja seuraavista askelista. REFIT-ohjelman tavoite tiivistettynä on 



 

varmentaa, että EU:n lainsäädäntö säilyy tarkoituksenmukaisena ja että sillä saavutetaan EU:n 

lainsäätäjien tavoittelemat tulokset. REFIT ohjelmaa toteuttaa erillinen REFIT-foorumi, joka koostuu 

18 komission nimittämästä EU-maiden ja sidosryhmien edustajasta. Jäsenet kokoontuvat 

säännöllisesti pohtimaan EU-lainsäädännön parantamista. (REFIT-forum, 2020.) 

 

Agenda muuttui hieman 2015 julkaisutussa agendassa. Siinä korostettiin tavoitteita sääntely-

ympäristön yksinkertaisuudesta, laadusta, yritysten kilpailukyvyn tukemisesta ja talouskasvua 

lisäävistä sekä työllisyyttä parantavista toimenpiteistä. (KOM 2015/511.) Uudistuksen on katsottu 

kiteytyvän Jean-Claude Junckerin, silloisen EU:n presidentin, puheiden sanoihin, vapaasti 

käännettynä ”EU:n on oltava iso isoissa asioissa ja pieni pienissä asioissa” (Juncker 10.9.2014) 

ja ”Jokainen ongelma EU:n sisällä ei ole Euroopan unionin ongelma. Meidän on huolehdittava isoista 

ongelmista”. (Juncker 15.7.2014.)  

 

Vuoden 2015 paremman sääntelyn agendan jatkona voidaan pitää vuonna 2016 julkaistua Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission välistä instituutuoiden välistä sopimusta paremmasta 

lainsäätämisestä. (Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the 

European Union and the European Commission on Better Law-Making (IIA).) Sopimuksen 

ensisijainen tavoite oli kirkastaa lainsäädäntöprosessia ja instituutioiden roolia sekä yhteistyön 

edellytyksiä siinä. Se kuitenkin nosti esille myös konkreettisia painopisteitä uudessa sääntelyssä 

korostaen yhteistyön läpinäkyvyyttä, sääntelyn hallinnollisen taakan keventämistä etenkin 

kansalaisten sekä pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Myös kilpailukyvyn parantamisen tavoite 

ja sidosryhmien konsultointi valmistelutyössä korostuu sopimuksella. Lisäksi se muistuttaa jo EU:n 

perustamissopimuksen 5. artiklan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista, joiden perusteella vain 

välttämättömiin uudistuksiin on ryhdyttävä ja ne on toteutettava vain tarkoituksenmukaisessa 

mittakaavassa puuttumatta tarpeettomasti jäsenvaltioiden suvereniteettiin (Interinstitutional 

Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European 

Commission on Better Law-Making (IIA) 2016). Sääntelyprosessia valvomaan perustettiin vuonna 

2015 myös erillinen sääntelyntarkastelulautakunta (Regulatory Scrutiny Board). Lautakunnan 

tehtävänä on tukea poliittista päätöksentekoprosessia tuottamalla arvioita sääntelystä ja sen 

mahdollisista vaikutuksista. Sääntelyntarkastelulautakunta on komission riippumaton elin, jolla on 

neuvoa-antava rooli komissaarien kollegion työskentelyssä. Se huolehtii komission 

vaikutustenarviointien ja muiden arviointien tukitoimista ja laadunvalvonnasta Lautakunta julkaisee 

vuosittain raportin, jonka tarkoituksena on pitää yllä lainsäädäntöä tukevien arvioiden 

laatuvaatimuksia.   



 

Vaikka sopimus paremmasta lainsäädännöstä onkin monilta osin linjassa paremman sääntelyn 

agendan linjausten kanssa, herättävät ne yhdessä 2015 vuoden agendan kanssa myös kritiikkiä ja 

epäilyksiä etenkin kilpailukyvyn ja sääntelyn keventämiseen keskittyvällä retoriikalla. Uuden 

agendan jälkeisessä tutkimuskirjallisuudessa nousikin esiin huoli, siitä onko paremman sääntelyn 

tekniset laatuvaatimukset heitetty romukoppaan ja keskitytty kasvun ja kilpailukyvyn tavoitteisiin 

laadun kustannuksella. EU on pyrkinyt vastaamaan kritiikkiin oikaisemalla näitä käsityksiä. 

Esimerkiksi vastikään julkaistussa Euroalueiden komitean lausunnossa paremman sääntelyn 

tilannearviosta korostetaan, ”ettei parempaan sääntelyn tulisi todellakaan liittyä piilotettuja sääntelyn 

purkamiseen tähtääviä tarkoitusperiä” (Euroalueiden komitea 2020/C 39/10). Sopimuksen ja 

viimeaikaisen kehityksen samaa kritiikkiä käydään tarkemmin läpi metasynteesin yhteydessä 

kappaleessa 6.3. 

 

 

5.4 Paremman sääntelyn prosessi EU:ssa 

 

Paremmasta sääntelystä on kertynyt EU:ssa laaja 540 sivuinen ”työkalupakki”, joka kattaa 

ohjeistuksen koko sääntelyprosessin läpi teknisine yksityiskohtineen (Euroopan komissio, Better 

regulation ”Toolbox, 2017). Yritämme tässä tiivistää prosessin lyhyesti ja karkeasti avainkohtiin, 

jotka on eritelty alta löytyvässä kuviossa 6. 

 

 

KUVIO 6. Paremman sääntelyn valmisteluprosessi (KOM 350/2017) 

 

 

 



 

Suunnittelu 

Suunnittelun ensimmäinen tavoite on luoda kokonaiskuva nykyisestä sääntely-ympäristöstä, jonka 

perusteella arvioidaan mahdollisia ongelmakohtia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja sääntelylle. Samalla 

määritellään sääntelyn tarkka tavoite siitä, mihin sillä mihin ilmiöön sillä pyritään vaikuttamaan ja 

millä keinoin. Tämän jälkeen aloitteelle tulee kerätä tarvittava muodollinen poliittinen vahvistus 

EU:n organisaatiossa. (KOM 2017.) 

 

Vaikutusarvio 

Seuraava vaihe on ”tiekartan” (suppeampi selvitys sääntelyn vaikutuksista) tai vaikutusarvioinnin 

suorittaminen (merkittäväksi arvioiduissa sääntelyaloitteissa). Arviossa tulee esittää selvä logiikka 

ongelman, sen syiden, tavoitteiden ja mahdollisten politiikkavaihtoehtojen välillä. Arviossa on 

huomioitava lisäksi politiikkavaihtoehtojen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. 

Nämä dokumentit julkaistaan ja asetetaan komission internetsivuille kommentoitavaksi. Jo tässä 

vaiheessa kansalaisten lisäksi muut, etenkin toimialan sidosryhmät tulee osallistaa prosessiin 

mahdollisimman kattavasti. Sääntelyntarkastelulautakunnan tulee hyväksyä suoritettu arvio. 

Lautakunta arvioi myös varsinaisten valmisteludokumentaation (evaluation) laatuarviossaan, jossa 

huomioidaan erityisesti toimeenpanosta aiheutuvat lainsäädännölliset ja valvonnan konfliktit. (KOM 

2017.) 

 

Toimeenpano 

Toimeenpanoasiakirjana laaditaan niin sanottu ”staff working document” (SWD), joka arvioi 

aloitteen soveltamiskelpoisuutta. Laajempi toimeenpanosuunnitelma vaaditaan luonteeltaan tai 

kompleksisuudeltaan merkittäväksi määriteltyjen aloitteiden osalta. Myös tarvetta 

erilliselle ”interservice” konsultaatiolla harkitaan, jos sen avulla katsotaan saavutettavan etuja 

aloitteen tavoitteiden kannalta. Ellei konsultaatiota suoriteta, on se erikseen perusteltava. Tämän 

jälkeen sääntelystä laaditaan lainvalmisteluteksti. (KOM 2017.) 

 

Seuranta 

Seurannan avulla tarkkaillaan toimiiko sääntely niin kuin sen on tarkoitus toimia ja varmistetaan 

täytyykö asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdä korjaavia toimenpiteitä. Yleensä prosessi 

sisältää tiedonvaihtoa viranomaisten välillä. Kerättävän tiedon tulee olla riittävän kattavaa, 

oikeasuhtaista, oikea-aikaista ja tehdä saataville yleisölle läpinäkyvyyden varmistamiseksi. (KOM 

2017.) 

 



 

 

 

Arviointi ja soveltuvuuden tarkastus 

Arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että politiikkatoimille on tarjolla sen tarvitsemaa evidenssiä, 

sekä tarjota sitä uuden sääntelyn valmisteluun. Arvioinneille asetetaan ”inter-service steering group” 

(ISG) tai suomeksi asiantuntijaryhmä, johon osallistuu myös viranomaisvalmistelija. Ryhmän tavoite 

on tuottaa arvioinneilla johdonmukaista ja objektiivista tietoa. Arvioinnissa on otettava kantaa 

sääntelyn vaikuttavuuteen, tehokkuuteen, relevanttiuteen, koherenssiin ja sen tuottamaan lisäarvoon 

taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Arvioinnit julkaistaan ja niille 

annetaan 12 viikon kommentointiaika. Arvioinnista johdetaan johtopäätökset, joiden perusteella 

laaditaan vuosiraportti, joka edelleen sisältää arvion tarvittavista jatkotoimista. Konsultaatiosta 

julkaistaan aina raportti komission konsultaation verkkosivuilla. (KOM 2017.) 

 

Sidosryhmien konsultointi 

Sidosryhmät tulee huomioida jokaisen aloitteen valmistelussa, arvioinnissa ja 

soveltuvuustarkastelussa. Sidosryhmien määrittelyllä onkin tärkeä rooli prosessissa. Ne voivat olla 

tahoja joihin sääntely vaikuttaa, jotka osallistuvat sen toimeenpanoon tai ovat muuten osoittaneet 

kiinnostusta aloitteeseen. Aloitteen kommentointijakson jälkeen konsultaatiodokumentaatio 

hyväksytetään ISG:n tai muun sidosryhmiä edustavan kokoonpanon toimesta. Valmisteluvaiheen 

jälkeenkin aloitteen vaikutusarvioiden, soveltuvuusarvioiden ja valmisteluraporttien on aina 

läpikäytävä tämä 12 viikon kommentointijakso. Näin luodaan sidosryhmien vaikuttamisen sykli, joka 

on kuvattu alla kuviossa 7. Sidosryhmien konsultaatio on muodollinen tiedonkeräämisen prosessi, 

jota säädellään komission Sääntelyntarkastelulautakunnan toimesta. Tämä tuo prosessiin 

läpinäkyvyyttä ja legitimiteettiä, mutta samalla kontrolloidaan sidosryhmien vaikuttamista 

prosessissa. (KOM 2017.) 



 

 

KUVIO 7. EU:n sääntelypoliitikan sykli (KOM 2017/350)  



 

 

6. METASYNTEESI 
 

Luvussa tarkastellaan paremman sääntelyn terminologian ilmentymistä tutkimuskirjallisuudessa 

lähinnä pankkisektorin sääntelyn viitekehyksessä Euroopan unionin alueella metasynteesin metodia 

hyödyntäen. Tarkastelussa ei kuitenkaan rajata tarkasti paremman sääntelyn käsittelyä vain pankki- 

tai rahoitusalan julkaisuihin. Aluksi metasynteesissä rajataan aihealue tutkimuskysymykseen ja 

tutkimusongelmaan perustuen sekä liitetään tähän teoreettisessa viitekehyksessä käsitelty olennainen 

aineisto. Tämän jälkeen kuvataan relevanttien tekstien haku, löydökset ja rajaus. Seuraavaksi valitut 

tutkimukset arvioidaan sisällön analyysin keinoin ja pyritään löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja 

vertailun avulla. Lopuksi teksteistä luodaan synteesi ja tähän perustuva yhteenveto. 

 

6.1 Metasynteesin lähtökohdat 

 

Tutkimuksen toisessa, teoreettisen viitekehyksen luvussa, käsiteltiin pankkisektorin toimialan 

kannalta keskeisiä käsitteitä ja riskejä, sääntelyn historiallista kehitystä kansainvälisiin sopimuksiin 

perustuen, sääntelyteorian normatiivista ja positiivista suuntausta sekä julkisen vallan intressiä 

sääntelylle. Näin muodostettiin paitsi historiallinen näkökulma sääntelyn kehitykselle, niin myös 

vastattiin tutkimuskysymykseen; mihin sääntelyä tarvitaan. Kolmannessa luvussa kuvattiin sääntelyn 

oikeudellista rakennetta ja hierarkiaa vastaten tutkimuskysymykseen; mitä sääntely on ja miten se 

muodostuu EU:ssa. Neljännessä luvussa luotiin organisatorinen kokonaiskuva 

viranomaisnäkökulmasta; sääntelyn valmisteluun ja valvontaan osallistuvista rakenteista ja 

vastuunjaosta EU:n pankkiunionin ja finanssivalvontajärjestelmän viitekehyksessä. Tarkasteltava 

tutkimuskysymys oli miten sääntelyä valvotaan. Viides kappale fokusoitui tarkemmin paremman 

sääntelyn historiaan EU:ssa, sen terminologiaan ja kehitykseen luoden katsauksen siihen, mitä on 

parempi sääntely? 

 

Tällä tarkastelulla voimme katsoa muodostaneemme kokonaisvaltaisen käsityksen tarkasteltavasta 

ilmiöstä ja luoneemme syvällisen ymmärryksen aihepiiristä. Näistä asetelmista pääsemme 

metasynteesin lähtökohtaan koko sääntelyprosessin näkökulmasta. Metasynteesin avulla 

syvennämme entisestään teoreettisen viitekehyksen avulla luotua käsitystä siitä, miten tehokasta 

sääntelyä luodaan paremman sääntelyn mallin avulla. 

 

Tutkimuksessa käytetyn kirjallisuuden perusteella paremman sääntelyn terminologia osoittautui 

odotetusti monitulkintaiseksi. Sen soveltaminen ei rajoitu vain taloustieteen piiriin vaan sisältää 



 

laajan kokonaisuuden tulkintoja eri näkökulmista liittyen sosiaalisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Aiheen 

käsittely ei ollutkaan siis rajattavissa taloustieteeseen, eikä edes pankki- tai rahoitussektoriin, sillä 

kyseessä osoittautui olevan kokonaisvaltainen prosessi koskien laajasti kaikkia yhteiskunnan ja 

liiketoiminnan aloja. Paremman sääntelyn luominen pankkisektorilla vaatii samat raaka-aineet ja 

periaatteet kuin muukin päätöksenteko. Tämä ei kuitenkaan ole tutkimuksen kannalta ongelma vaan 

pikemminkin aihepiirin tarkastelu tarjoaa materiaalia vain laajemmalle yleisölle.  

 

Paremman sääntelyn monitulkintaisuudesta huolimatta tutkimuskirjallisuus osoittautui kuitenkin 

varsin yksimieliseksi siitä, että paremman sääntelyn periaate itseisarvona on tavoiteltava ja 

luonteeltaan positiivinen uudistus sääntelyn piirissä, tietenkin poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Kuitenkin termin merkityksen määrittely on monenkirjavaa ja sen tarkastelu organisatorisesti 

uniikissa EU:n viitekehyksessä toi tarkasteluun monia odottamattomiakin nyansseja. Havaitsimme 

monia eri lähestymistapoja sääntelyn tarkastelussa. Parempi sääntely linkittyy vahvasti erilaisiin 

tehokkuuden käsitteisiin ja näiden mittareihin. Näiden termien takaa löytyy monta eri teoriaa, 

intressiryhmää ja mielipidettä, mikä tekeekin terminologiasta monitulkintaisen ja moniulotteisen. 

 

 

6.2 Aineiston poiminta ja analyysi 

 

Metasynteesissä hyödynnetään Walshin ja Downen (2004: 206-209) määrittelemää systemaattista 

prosessia. Aluksi aihealue rajataan tutkimuskysymykseen ja tutkimusongelmaan sekä tavoitteisiin 

perustuen. Tämän jälkeen keskitytään relevanttien tekstien löytämiseen laaja-alainen haun avulla, 

löydökset rajataan ja rajaukset perustellaan. Seuraavaksi valitut tutkimukset arvioidaan ja pyritään 

löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja analyyttisen vertailun avulla. Lopuksi teksteistä luodaan synteesi.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa, tarkemmin sisällönanalyysissä, tutkimusongelma syntyy 

todennäköisimmin siitä, että kyseinen ongelma on noussut esille lukuisissa tutkimuksissa, mutta 

tulokset eivät muodosta selvää konsensusta. Tämä kuvaa tämänkin tutkimuksen tutkimusasetelmaa. 

Tutkimuksen kohdetta, paremman sääntelyn käsitettä, ei havainnoida käsitteen abstraktista luonteesta 

johtuen suoraa reaalimaailman ilmiöihin perustuen, vaan tutkimusongelma määrittää tutkimustyypin, 

-strategian ja otteen; tarkastelu toteutetaan käsiteanalyysin keinoin tutkimuskirjallisuutta ja teorioiden 

avulla muodostettujen havaintojen kautta metasynteesin avulla. 

 



 

Aineistoa jalostettiin teoriasidonnaisella abduktiivisella analyysilla, etenemällä yleisestä teoriasta 

yksittäistä ilmiötä koskevaan tietoon. Aineistoa tarkasteltiin siis regulaatioteorian näkökulmasta 

(yleisestä) jalostaen siitä metasynteesin keinoin EU:n sääntelyuudistuksen ja paremman sääntelyn 

toimintamallin kannalta olennainen tieto (yksittäinen). Analyysi ei kuitenkaan suoraan perustu 

pelkkään regulaatioteoriaan vaikka se asettaakin tarkastelun lähtökohdat. Näin ollen kyseessä ei ole 

puhdas deduktiivinen prosessi, vaan kyseessä on tämän ja induktiivisen päättelyn välimaastoon 

sijoittuva abduktiivinen tarkastelu. Havainnoille etsittiin teoriasta selityksiä tai vahvistusta 

tulkintojen tueksi, mutta toisaalta myös päinvastoin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95-99.) 

 

Tutkijan ennakkokäsitykset ohjasivat tutkimuksen suuntaa ja loivat oletuksia tässäkin tutkimuksessa. 

Vaikka vahvaa perehtyneisyyttä löytyi jo ennestään pankkisektoriin ja sääntelyyn regulaatioteorian 

kautta, tarjosi paremman sääntelyn terminologia tässä viitekehyksessä paljon yllätyksiä ja uutta tietoa. 

Tutkielman johtoajatuksena, tai hypoteesina, voitanee pitää oletusta siitä, että parempi sääntely 

tarjoisi sen johdonmukaisen työkalun sääntelyn vaikutus- ja kustannusarviointiin, kuten sen 

teoreettinen määritelmä saattaa antaa ymmärtää. Mikä yllätti tutkijan, oli politiikka ja ihminen osana 

prosessia. Kuten politiikan tai käyttätymistaloustieteen tutkimuksen piirissä ansioituneempi kollega 

olisi saattanutkin olettaa; mikään prosessi ei ole täydellinen, tai tarjoa absoluuttista totuutta, kun 

soppaan lisätään rajoitetusti rationaalinen ihminen. 

 

Aineiston rajaus 

Euroopan komissio julkaisi järkevän sääntelyn agendan vuonna 2010. Uudelle vuosikymmenelle 

tultaessa, myös finanssikriisin jälkipyykki ja keskustelu kävi kuumimmillaan. Näiden syiden 

perusteella, ja jotta keskittyisimme mahdollisimman ajankohtaiseen aineistoon, asetamme artikkelien 

julkaisuajankohdan rajauksen alkaen vuodesta 2010, päättyen haun suorittamisajankohtaan 3/2020. 

Kuitenkin, koska paremman sääntelyn terminologia juontaa juurensa jo 1990-luvulle, sovellettiin 

tutkimuksessa muilta osin myös vanhempaa kirjallisuutta. Haku suoritettiin Tampereen yliopiston 

Andor tietokannassa englanniksi, koska aiheeseen liittyvää suomenkielistä aineistoa ei ollut saatavilla. 

Hakusanoiksi asetimme ”smart regulation” ja ”better regulation”, aputermeinään ”bank”, ”systemic 

risk” ja ”Europe”, haun rajaamiseksi Euroopan pankkisektorin ja systeemisen riskin sääntelyn 

kannalta relevantteihin artikkeleihin. Edelleen hakua rajattiin koskemaan vain verkosta saatavilla 

olevia vertaisarvioituja artikkeleita aineiston laadun varmistamiseksi. Hakutuloksia saatiin 

hakusanalla ”smart regulation” 54 kappaletta ja ”better regulation” termillä 262. Näistä rajattiin pois 

lähinnä finanssiteknologian- ja energiateollisuuden sääntelyyn, sekä Yhdysvaltojen sääntely-

ympäristöön keskittyvät artikkelit ja ne artikkelit, joissa termit eivät esiintyneet keskeisessä roolissa. 



 

Tutkimukseen valituille artikkeleille ei asetettu kriteeriksi mitään tiettyä tutkimusmetodia tai 

tieteellistä orientaatiota, vaan kriteereissä keskityttiin artikkelien sisältöön ja paremman sääntelyn 

mallin käsittelyyn. Lopulta tarkasteluun valikoitui 19 artikkelia, näistä erillinen listaus 

lähdeluettelossa. 

 

Metasynteesi jaoteltiin teemoihin artikkelien käsittelemien aihepiirien mukaisesti. Teemat 

muotoiltiin ”kysymyspatteristoksi”, jonka tarkoituksena oli havainnoida kyseisiä keskeisiksi 

havaittuja osa-alueita. Ensimmäinen teema keskittyy vaikutusarviointeihin ja esittää 

kysymyksen ”Vaikutusarvioinneilla parempaa sääntelyä?”. Vaikutusarvioinnit olivatkin 

ohittamattomasti osa lähes jokaista tarkasteltua teosta ja kiistämättä myös monella tapaa paremman 

sääntelyn agendan teknisen prosessin kulmakivi. Toinen teema on ”Osallistamisella parempaa 

sääntelyä?”, joka on etenkin viimeisimmissä EU:n agendalinjauksissa korostunut osa parempaa 

sääntelyä. Teema luo katsauksen paremman sääntelyn sosiaaliseen ja poliittisempaan ulottuvuuteen. 

Kolmas osio on ”EU:n avulla parempaa sääntelyä?”, joka puolestaan tarkastelee EU:n luonnetta 

organisaationa, kansalaistensa ”etujärjestönä” ja ylipäätään alustana paremman sääntelyn 

mahdollistamiselle. 

 

 

  



 

 

6.3 Metasynteesi paremmasta sääntelystä EU:ssa 

 

 

6.3.1 Vaikutusarvioinneilla parempaa sääntelyä? 

 

Moni paremman sääntelyn aihepiiriin perehtyneistä tutkijoista tarkastelee ja arvioi paremman 

sääntelyn politiikkaa siinä sovellettavien vaikutusarviointien kautta. Arvioinnit keräävät artikkelien 

sisällä paljon tutkijan itsensäkin kanssa ristiriitaisia kommentteja. Tässä kappaleessa kootaan yhteen 

keskeisimpiä havaintoja vaikutusarviointien soveltamisesta paremman sääntelyn agendaan liittyen. 

 

Renda (2016) tarkastelee EU:n paremman sääntelyn agendaa juuri sen vaikutusarviointiprosessin 

kehittymisen mittapuulla. Vuonna 2003 lanseerattu, osittain irrallisista ohjeistuksista rakentunut 

alkutekijöissään ollut paremman sääntelyn kokonaisuus keskittyi Euroopan kilpailukyvyn ja kestävän 

kehityksen tavoitteisiin. Seuraavan 14 vuoden aikana prosessia on kehitetty ja täydennetty monilta 

osin. Viimeisin vuoden 2015 virallinen agenda korosti entisestään poliittisen valmistelun roolia ja 

sidosryhmien osallistamista. Renda katsoo tämän vievän sitä kauemmas alkuperäisistä sääntelyn 

riippumattomuuden ja teknisten vaatimusten tavoitteista. Vaikuttavuusarvioinnin osalta prosessissa 

on mahdollistettu poikkeukset arvioinnin toteuttamisvaatimukselle, joka on myös riski sääntelyn 

laadun kannalta. Renda toteaa myös, että sääntelyn vaikutusarvioinnilla on EU:ssa hyvin rajalliset 

resurssit, mikä herättää kysymyksen arvioitityön merkityksestä. On myös havaittavissa, että 

sosiaalisten vaikutusten arviointityöstä on tingitty viittaamalla hallinnollisen taakan ja 

sääntelykustannusten lisääntymiseen. Myös OECD havaitsee puutteita vaikutusarvioinnin käytön 

johdonmukaisuudessa julkaisussaan ”OECD Evaluation of EU Regulatory Policies” (2020). 

Arviointityökalut on otettu käyttöön laajasti Euroopassa, mutta sitoutumisessa niiden laatuun ja 

tehokkaaseen sekä johdonmukaiseen hyödyntämiseen on nähtävissä puutteita. Coolidge ja Mintz 

(2016) jakavat OECD:n kannan ja tarjoavat ratkaisuksi artikkelissaan valmistelun ja 

jälkikäteisarvioinnin yhtenäistämistä, laajempaa läpinäkyvyyttä ja jälkikäteisarvioinnin laajentamista 

säännölliseksi jaksoittaiseksi tarkasteluksi, jossa arvioidaan olemassa olevaa sääntelyä ja 

lopputulemana on päätös sen vahvistamisesta, uudelleenarvioinnista tai poistamisesta. 

 

Elaine ja Taekema (2016) katsovat vaikutusarviointien parantavan sääntelyn ennakoitavuutta. Sen 

rajoitteet tulevat kuitenkin paitsi arvioinnin suorittajan, myös sitä tulkitsevan päättäjän intresseistä, 

jotka saattavat heijastua arvioinnin tulkinnassa, tai jopa tulkitsematta jättämisessä, näin ollen 



 

ulkopuolinen vaikutus ei rajoitu vain prosessin osallistamisen ulottuvuuteen. Paremman sääntelyn 

agenda puuttuu ongelmaan läpinäkyvyyden periaatteen korostamisen kautta. Tämä toteutetaan 

komission vaikutusarvioiden jakamisella EU:n parlamentille ja neuvostolle, joissa ne käyvät läpi 

kommentointikierroksen asiaankuuluvien viranomaisten kesken. Prosessiin sisältyy kuitenkin riski 

siitä, että työryhmien asiantuntijuutta vaatimissa kysymyksissä komission rooli korostuu tarkoitettua 

suuremmaksi. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan ovat olleet ulkopuoliset asiantuntijalausunnot (ISG), 

jotka kuitenkin usein korostavat, ja ovat sidoksissa toimialan etujärjestöjen kantaan. Myös paremman 

sääntelyn periaate sääntelyn kustannustehokkuudesta ja taloudellisesta tehokkuudesta korostaa usein 

toimialan intressiä ja rajaa muiden näkökulmien tarkastelua. Toisaalta juuri tästä syystä 

läpinäkyvyyden korostaminen poliittisessa keskustelussa nostetaan tärkeäksi seikaksi. Avoimen 

poliittisen keskustelun myötä asiantuntijoiden subjektiiviset näkökulmat eivät yli korostu prosessissa, 

kun ne läpikäyvät kriittisen poliittisen tarkastelun. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa 

vaikuttavuusarviointien sivuuttamiseen ja poliittisen agendan korostumiseen. 

 

Smulders ja Paquet (2018) korostavat artikkelissaan, että paremman sääntelyn vaikutusarvioinneilla 

tuotettava tieto on nimenomaisesti poliittisen päätöksenteon tueksi tuotettua tietoa, eikä sen tulisikaan 

määritellä itse politiikkaa. Paremman sääntelyn ei tulisikaan johtaa teknokratisiin päätöksiin vaan 

vaikutusarvioinneilla lisätään legitimiteettiä ja poliitikkojen vastuuta. Se haasta paitsi poliitikot, myös 

lobbaajat ja muut sidosryhmät vastaamaan prosessissa tuotettuun evidenssiin ja tämä osallistaminen 

lopulta lisää luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Läpinäkyvää prosessia ja myös sen teknisiä 

osia kuitenkin tarvitaan. Niiden avulla lopputuloksena on suodatettu ja valistunut lopputulema, jonka 

laatua EU:n Sääntelyntarkastelulautakunta aiheellisesti varmentaa. Renda (2018) yhtyy artikkelissaan 

tähän, ja nostaa esille arvioiden rajalliseen käyttöön kohdistuvan kritiikin. Hän muistuttaa, 

ettei ”mittakeppejä” tulisikaan aina käyttää, varsinkaan kun tarkastellaan ilmiöitä, jotka eivät edes ole 

kvantitatiivisesti tai euromääräisesti mitattavissa. 

 

 

6.3.2 Osallistamisella parempaa sääntelyä? 

 

Aineistossa korostui poliittisen ulottuvuuden tuoma herkkä tasapaino poliitikon, viranomaisen, 

toimialan ja kansalaisen intresseistä sääntelyprosessissa. Kappaleessa kootaan yhteen keskeisimpiä 

havaintoja paremman sääntelyn agendan korostaman osallistamisen aiheuttamista haasteista ja 

mahdollisuuksista ja poliittisen prosessin nyansseista. 

 



 

Chiu (2010) näkee paremman sääntelyn mallin nimenomaan toisen ja kolmannen osapuolten 

osallistamisen mahdollistajana, joka tarjoaa moniulotteisemman politiikkatyökalun päätöksentekoa 

varten ja parantaa sääntelyn legitimiteettiä. Rouch (2010) korostaa, ettei sääntelyprosessi ole 

paremman sääntelyn osaltakaan vapaa arvoilta ja subjektiivisuudelta varsinkaan kansainväliselle 

tasolle siirrettynä. Prosessin ei kuitenkaan tarvitse, eikä se voikaan olla täydellinen kun ihmiset ovat 

osa sitä.  Haasteet muodostuvat kuitenkin tasapainosta asiantuntijaryhmien 

tai ”surrogaattisääntelijöiden” intressien ja regulaation tavoitteiden välillä. Riskinä on, että 

politiikassa valitaan liian kevyin perustein vähiten vastustusta aiheuttava lähestymistapa. Tämä on 

ongelma rahoitussektorilla, ja varsinkin systeemisen riskin sääntelyssä, jonka kohdalla ei tulisi 

unohtaa perinteiselle sääntelymallille ominaista kysymystä ”yleisestä hyvästä”. Wegrich (2010) on 

huolissaan samasta ilmiöstä ja kuvailee sitä ”akilleen kantapäänä”. Tästä saattaa aiheutua ylimääräistä 

sääntelyä, esimerkiksi toimialalle pääsyn vaikeutumista, tai liian vähän sääntelyä esimerkiksi 

pääomavaatimusten tai kuluttajasuojan osalta.  

 

Alemanno (2015) yhtyy kuoroon paremman sääntelyn agendan vaikutuksista sääntelyn 

valmisteluprosessiin. Avoimuus ja osallistaminen eivät ole riskittömiä tekijöitä poliittisessa 

prosessissa kun otetaan huomioon poliittisen prosessin subjektiivisuus ja päätöksentekijöiden 

rajoitettu rationaalisuus. Etenkin kun puhutaan sääntelyyn osallistettavan toimialan vaikutuksesta. 

Olennaisen sääntelyn osalta prosessissa vaikuttaa sen valmistelusta jälkikäteisarviointeihin asti 

nimetty asiantuntijaryhmä (ISG). Alemanno kuvailee riskiä ”troijan hevosena”, joka marssii 

komission päätöksentekoon myös vaikutusanalyysejä suorittavien ja arvioivien asiantuntijoiden 

kautta. Dawson (2016) viittaa Alemannon tavoin myös TTIP –sopimuksen valmisteluun 

Yhdysvaltojen kanssa. Sopimuksen valmistelun yhteydessä EU:ta painostettiin Yhdysvaltojen 

toimesta siirtymään vahvemmin vaikutusarvioinnin painottamiseen poliittisen päätöksenteon sijaan, 

jolloin lopputulemaan olisi ollut helpompi vaikuttaa. Tämä riski tulisikin huomioida ja minimoida 

takaamalla poliittisen päätöksenteon riippumattomuus. 

 

Coolidge ja Mintz (2016) korostavat myös osaltaan toimialan vaikutuksen korostumisesta prosessissa 

kuluttajien ja pienempien elinkeinonharjoittajien kustannuksella. Vaikka kansalaiselle annetaan 

oljenkorsi aloitteisiin vaikuttamisessa, useimmiten internet -alustavalla annettavan palautteen kautta, 

on se häviävän ohut. Paremman sääntelyn tavoite tulisi olla taata toimijoille yhtäläinen pääsy 

sääntelyprosessiin ja oikeus tulla kuulluksi. Smulders ja Paquet (2018) puolestaan kiittelevät 

nykyisen järjestelmän osallistamisen mahdollisuuksia, mutta myös muistuttavat, että niitä on tuotava 



 

laajempaan tietoisuuteen, kuten myös julkaistavia perusteluja sääntelyn taustalla, sillä lopulta 

kansalaisten luottamus järjestelmään näyttelee merkittävää roolia EU:n kannalta.  

 

Listorti (2019) toteaa paremman sääntelyn toimintaohjelman arvioinnin olevan haastavaa paitsi sen 

muodollisten tavoitteiden onnistumisen osalta, myös siltä osin onko se parantanut poliittisen 

prosessin päätöksentekoa. Ohjelma on moniulotteinen ja se on muuttunut ajan saatossa monilta osin. 

Listorti kuitenkin tunnistaa ilmiön, jossa kansainväliset neuvottelut ovat johtaneet pyrkimyksiin 

painostaa ja ohjailla EU:ta päätöksenteossa vaikuttavuusarvioinnin kautta viitaten synteesissä 

aiemmin mainittuun Alemannon (2015) artikkeliin. Hän katsoo, että agendan tavoite on 

kunnianhimoinen; neutraalin ja faktoihin perustuva työkalu poliittisen päätöksenteon tueksi, joka 

painottaa valmistelutyötä, sidosryhmien osallistamista, läpinäkyvyyttä ja toissijaisuuden periaatetta. 

Tämä julkisivu ja sen markkinointi onkin monilta osin harhaanjohtavaa. Sääntely voi olla parempaa 

kun se ottaa huomioon kansalaisten ja sidosryhmien intressit, ja kun se toteutetaan objektiivisesti sille 

asetettujen standardien mukaan. Nykyinen malli ei kuitenkaan palvele kumpaakin periaatetta 

läpinäkyvyydellään. Tämä johtaakin kritiikkiin siitä, että ohjelmaa käytetään poliittiseen ohjailuun 

prosessin teknokratisoinnin kautta. Listorti nostaa esille myös kritiikin ohjelman monista 

perustelemattomista olettamista, hallinnollisesta taakasta ja negatiivisten vaikutusten sivuuttamisesta 

valmistelutyössä muun muassa lainsäädännöllisten-, sosiaalisten- ja ympäristövaikutusten osalta. 

 

 

6.3.3 EU:n avulla parempaa sääntelyä? 

 

Kaikki metasynteesiin valikoidut artikkelit käsittelivät parempaa sääntelyä hieman eri näkökulmista, 

mutta nimenomaan EU:n viitekehyksessä. Tämän perusteella ei tullut yllätyksenä, että paremman 

sääntelyn agendan ohella EU organisaationa sai osansa rakentavasta kritiikistä, mutta myös 

positiivisesta palautteesta. Seuraavaksi käsittelemme paremman sääntelyn agendaa spesifimmin EU:n 

organisatorisen ulottuvuuden kannalta. 

 

Lainsäädännön laatu 

Xanthaki (2018) pitää EU:n byrokratiataakkaa raskaana. Paremmasta sääntelystä on muodostunut 

EU:ssa kokoelma tekstejä, politiikkoja ja käytäntöjä 60 vuoden ajalta, joka ei enää huomioi riittävästi 

paremman sääntelyn teknistä luonnetta. Se on kuitenkin muovautunut kuvaamaan EU:n luonnetta 

organisaationa vailla suoraa lainsäädäntövaltaa. Paremman sääntelyn olennaisimpia puutteita on 

Rendan (2016) mukaan juuri sen juridisen ulottuvuuden puute. Kyse on ohjeistuksista vailla 



 

lainsäädännöllistä velvoittavuutta, joka kuitenkin epäsuorasti toteutuu kansallisella tasolla ja voi 

johtaa sekaviin tulkintoihin. Xanthaki (2014) katsoo, että kansallisen lainsäädännön valmistelun laatu 

onkin pääosin sivuutettu agendoissa ja keskitytty EU tason sääntelyn laatuun, kiistämättä kuitenkaan 

näiden sidonnaisuutta. Xanthaki (2018) lienee kuitenkin aineistoon valikoidun toisen artikkelinsa 

perusteella kokenut julkaisujen välissä kuluneiden vuosien aikana oivalluksen. Hänen mukaansa juuri 

siksi, että komissiolla ei ole absoluuttista lainsäädäntövaltaa eikä se halua suoraa puuttua 

jäsenvaltioiden oikeusjärjestykseen, sen tulisikin asettaa vastuu sääntelyn toteuttamisesta yhä 

selkeämmin kansalliselle tasolle. Tätä asetelma tulisi jopa korostaa; valta sääntelyn toimeenpanosta 

on jäsenvaltiotasolla ja kansallinen lainsäätäjä on lopulta siitä vastuussa. Tämän 

todellisuuden ”markkinointi” parantaisi lopulta myös EU:n legitimiteettiä. Kelemen (2018) on samaa 

mieltä siitä, että EU:lla on nimenomaan imago-ongelma. Sen on siirryttävä anteeksipyytelystä 

sääntelyn positiivisten vaikutusten korostamiseen ja jopa korostaa virheitä ja vastuuta kansallisen 

tason implementoinnissa.  

 

Vaikka EU:n paremman sääntelyn agenda tunnistaa ja tunnustaa itsesääntelyn ja 

yhteissääntelyn ”pehmeät” sääntelymuodot, niin usea tarkastelluista teoksista viittaa myös yllättävään 

ja varsin olennaiseen epäkohtaan: niiden käyttö loistaa poissaolollaan useissa EU:n julkaisuissa. 

Vaikuttaakin, että ne eivät ole ainakaan sääntelyprosessin arvioinnin lähtökohta. Havaintoa tukee 

EU:n paremman sääntelyn ”työkalulaatikon” sivulta 107 löytyvä kohta, jossa epäsuorasti 

vertaillaan ”kovia” ja ”pehmeitä” sääntelyn muotoja: ”Hyvin suunniteltuna nämä kovat säännöt 

tarjoavat selvyyttä odotettuun käyttäytymiseen, joka tekee sääntelyn noudattamatta jättämisestä 

helposti havaittavaa.” Tämän jälkeen kuitenkin todetaan, että kovan sääntelyn valvonnasta syntyy 

myös kustannuksia. 

 

Wegrich (2010) näkee paremman sääntelyn ongelma sääntelyn politisoinnin ja suunnitelmallisuuden 

puutteen, joka pätee etenkin kriisiä seuraaviin kiireellä toteutettuihin sääntelyuudistuksiin. Tilanne 

voi johtaa sääntelyarbitraasiin, jossa sääntelyä kohdistetaan liikaa riskiin ja kuluihin nähden jollekin 

osa-alueelle ja toiselle liian vähän. Looginen ratkaisu tähän löytyy paremman sääntelyn 

omasta ”työkalulaatikosta: säätelyn analyyttisempi ja todisteperusteisempi lähestymistapaa, jossa 

poliitikot edelleen asettavat tavoitteet, mutta työkalujen valintaan osallistuu läpinäkyvässä 

prosessissa kattava asiantuntijakoneisto analyyseineen ja kustannushyötysuhdearvioineen.  

 

Coman-Kund ja Amtenbrink (2018) tarkastelevat EU:n kriisinhallintajärjestelmää (SSM) ja sen 

hybridimallin toimintaedellytyksiä. Järjestelmässä vastuu sääntelyn ja valvonnan yhtenäisyydestä 



 

jakautuu paitsi Euroopan keskuspankille ja uusille EU-tason toimielimille, myös kansallisen tason 

valvontaorganisaatioille. Vaikka systeemisen riskin kannalta olennaisiksi määrättyjen 

organisaatioiden valvonta suoritetaan yhteistyössä EKP:n ja kansallisen tason valvontaviranomaisen 

kanssa, on sovellettava lainsäädäntö lopulta kansallista, mistä voi aiheutua epäjohdonmukaisia 

tulkintoja ja käytäntöjä. Tämä herättää kysymyksiä valvontajärjestelmän luonteesta, jonka tarkoitus 

on ollut lisätä keskitettyä valvontaa, mutta sen toimeenpanijat ovatkin lopulta kansallisella tasolla. 

Järjestelmän hybridiluonteen kompleksisuus konkretisoituu instituutioiden tutkinnassa ja sanktioiden 

määräämisessä. EU:n tuomioistuimella voikin osoittautua olevan rajoitettu oikeus soveltaa 

kansallisen tason lainsäädäntöä tuomioissaan ja lopullinen tuomiovalta jääkin kansalliselle tasolle. 

Tämä voi johtaa epäjohdonmukaisiin käytäntöihin ja tulkintoihin. Schemmel (2016) havaitsee samat 

haasteet uuden finanssivalvontajärjestelmän osalta. Sääntelyn on luonteeltaan pitkälti pehmeää 

lainsäädäntöä (soft-law). Näin ollen, jotta pehmeän lainsäädännön periaate toteutuisi, on sen oltava 

linjassa kansallisen kovan lainsäädännön (hard law) kanssa. Sääntelyn pehmeän lainsäädännön 

luonne aiheuttaa aina tietyssä määrin epävarmuutta sen periaatteiden toteutumisen osalta, joka voi 

johtaa sen tulkinnasta riippuen joko liian tiukkaan tai liian löyhään tulkintaan kansallisella tasolla. 

Sääntelyn lopullinen konkretisoituminen kansallisen tason tuomioistuimissa altistaa sen 

subjektiiviselle tulkinnalle ja lisää riskiä myös toimialan edun huomioimiselle varsinaisen pehmeän 

EU-lainsäädännön periaatteen toteutumisen sijaan. Dawson (2016) yhtyy kritiikkiin. Hänen 

mukaansa juuri politisoituminen aiheuttaa myös yhden järjestelmän suurimmista haasteista; miten 

toimeenpanna sanktioita sääntelyä rikkoville jos sääntöjä rikkova taho päättää itse sanktiosta, viitaten 

jäsenvaltioiden osallistumiseen komission päätöksenteossa. Ratkaisu voisi olla riippumaton toimielin 

sanktioiden asettamista varten. 

 

Uuden finanssivalvontajärestelmän ainoa haaste ei kuitenkaan ole sen hybridimalli, vaan järjestelmä 

on vielä kesken pankkiunionin osalta ja sen lopullista toimeenpanoa on lykätty jo useasti. 

Musialkowska, Sapala ja Wróblewski (2012) korostavat, että vaikka uudistukset ovat merkittäviä ja 

kunnianhimoisia, on ne myös saatettava loppuun, jotta lopullinen tavoite: markkinoiden vakaus 

Euroopan unionissa, voidaan taata. Artikkeli on vanhahko ja edistystä on nähty sen jälkeen, mutta 

edelleen muun muassa yhteinen pääomaunioni, talletussuojajärjestelmää (EDIS) ja bail-outtien 

ehkäisemiseen tarkoitettu kriisinratkaisurahasto hakevat useiden lykkäysten ja viivästysten jälkeen 

suuntaviivojaan. 

 

 

Terminologinen epäjohdonmukaisuus ja ristiriitaiset periaatteet 



 

Xanathaki nostaa esiin ongelmat toimintaohjelmien uusiutuvissa periaatteissa. Paremmasta 

sääntelystä siirryttiin järkevän sääntelyn agendaan, joka edelleen sivuutettiin kasvun ja kilpailukyvyn 

agendalla. Hän katsoo, että uusi vuonna 2015 julkaistu EU2020 strategia sivuuttaa aiemmat, osittain 

onnistuneet, mutta keskeneräiseksi jääneet ohjelmat ja asettaa nimenomaan kasvun ja kilpailukyvyn 

sääntelyn laadun edelle. Pesendorfer (2015) näkee EU:n viimeisimpien, vuonna 2015 otettujen 

askelten kohti pääomaunionia olevan pääosin linjassa paremman sääntelyn toimintaohjelman kanssa. 

Ne kuitenkin korostavat juuri kasvua ja liiketoiminnan intressiä jättäen muille arvoille vähän sijaa. 

Pääomaunionia valmistelleen komission jäsenen, Jonathan Hillin sanoin ”Suurin uhka 

rahoitusmarkkinoiden vakaudelle on töiden ja kasvun puute.” Äänensävy alkaa olla kaukana finanssi- 

ja eurokriisin jälkeisistä puheista, jolloin markkinoiden vakauden ylläpitämiseksi oltiin valmiita 

rajoittamaan suurimpien finanssi-instituutioiden toimintaa merkittävästi markkinoiden vakauden 

nimissä. 

 

Myös Rendan (2016) mukaan paremman sääntelyn uusiutuva ja epäjohdonmukainen metodologia 

herättää kysymyksiä. Viimeimmissä uudistuksissa on siirrytty teknisistä vaatimuksista 

kohti ”järkevän”, ”kestävän” ja ”osallistavan” kasvun väljempiä periaatteita. Tämä siirtymä saattaa 

mahdollistaa politisoituneet tulkinnat ja kasvun priorisoinnin muiden sääntelytavoitteiden ja 

vaatimusten kustannuksella. Kun tähän yhdistetään kansalaisten intressin ”huomioiminen” 

prosessissa vailla mitään konkreettista arviointiviitekehystä, ja jäsenvaltioiden rajalliset suorat 

vaikutusmahdollisuudet, saattaa prosessi yksipuolistua entisestään. On siis helppoa vetää johtopäätös, 

että kansalaisten osallistamisen laiminlyödään prosessissa, asettaen liiketoiminnan yhä selvemmin 

sen keskiöön. Kansalaisten edun huomioimisen lisäksi usea tutkija tunnistaa paikallishallinnon ja 

toissijaisuuden periaatteen haasteet sekä epäkohdat prosessissa. Vaikka jäsenvaltiotasolla jää 

harkintavaraa direktiivien soveltamisen kohdalla, useat jäsenvaltiotason toimijat kokevat ettei suoraa, 

kattavaa ja johdonmukaista kanavaa prosessiin vaikuttamiseen aina löydy. Ongelman tunnistaa myös 

Euroalueiden komitea: ”komitea korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset eivät tällä hetkellä 

osallistu suoraan Euroopan parlamentin ja neuvoston välisiin neuvotteluihin lainsäädäntämenettelyn 

aikana ja että ne eivät myöskään osallistu suoraan viralliseen toissijaisuusperiaatteen 

valvontamekanismiin.” (Euroalueiden komitea 2020/C 39/10). 

 

Edelleen Dawson (2016) nostaa tarkastelun keskiöön paremman sääntelyn monitulkintaisuuden ja 

sen ristiriidat. Poliittiselta kannalta voidaan katsoa, että sääntelyn tulee ensisijaisesti ajaa kansalaisen 

etua ja siten sen tulee myös muuntautua poliittisten prioriteettien mukana. Toisaalta sääntelyn tulee 

toimia riippumattomasti ja täyttää sille asetetut tekniset ja laadulliset standardit, mukaan lukien 



 

sidosryhmien hyväksyntä, vaikuttavuusarviot sekä liike-elämän tarpeet. Näiden tavoitteiden voidaan 

helposti nähdä olevan ristiriidassa keskenään.  Myös Wegrich (2010) kokee, että paremman sääntelyn 

edut ovat jääneet epäselviksi. Hän katsoo, että uudistusten keskittyessä EU:n organisaatiorakenteisiin, 

toimialakohtaisten tavoitteiden asettamisen sijaan, se tekee uudistuksen edut vaikeiksi hahmottaa sen 

sidosryhmien kannalta. Hän nostaa myös esiin, että ”paremman sääntelyn” määritelmä ja tavoitteet 

ovat olleet sekavat, ja ne on tulkittu eri sidosryhmien osalta eri tavoin ja lopputulemana on ollut 

pettymys uudistukseen. EU:n järjestelmän byrokratiataakasta ja sidosryhmien osallistamisesta 

jyrkimmän johtopäätöksen vetää Garben (2018): paremman sääntelyn tuomaa lisäarvoa ei 

yksinkertaisesti kyetä todellisuudessa usein todentamaan, se ei siis onnistu omassa tehtävässään, 

omilla standardeillaan. 

 

 

6.4 Metasynteesin yhteenveto 

 

Paremman sääntelyn agenda on nimenomaan politiikkaprosessin (policy process) ohjeistus. Hallinto 

ja politiikka ovat paitsi keskenään, myös eri intressien ja kustannusten välimaastossa tasapainoileva 

monimutkainen prosessi. Kun ihmisen rationaalisuus on rajallista, niin mikä määrä ja kuinka 

objektiivista tietoa on tarpeeksi päätöksenteon tueksi, kun tulkitsija voi, joko tahallisesti tai 

tahattomasti, tulkita sen kuinka subjektiivisesti tahansa. Vaikutusarviot tarjoavat raaka-ainetta 

päätöksenteolle, mutta kuinka jalostettua lopulta on tämä ”raaka-aine”?  

Synteesissä löydettiin kattava kirjo mielipiteitä prosessin korjaamisesta. Useat tahot viittaavat 

vaikutusarvioiden ja niiden riippumattomuuden korostamiseen. Kuitenkin ehkä parhaiten poliittisen 

prosessin realiteetit ovat sisäistäneet Smulders ja Paquet (2018). He kommentoivat, että paremman 

sääntelyn vaikutusarvioinneilla tuotettava tieto on nimenomaisesti poliittisen päätöksenteon tueksi 

tuotettua tietoa, eikä sen tulisikaan määritellä itse politiikkaa. Paremman sääntelyn ei tulisikaan johtaa 

teknokratisiin päätöksiin vaan vaikutusarvioinneilla lisätään legitimiteettiä ja poliitikkojen vastuuta. 

Se haasta paitsi poliitikot, myös lobbaajat ja muut sidosryhmät vastaamaan prosessissa tuotettuun 

evidenssiin ja tämä osallistaminen lopulta lisää luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Läpinäkyvää 

prosessia ja myös sen teknisiä osia kuitenkin tarvitaan, jotta prosessi voi säilyä johdonmukaisena. 

Tämä on tiedostettu monin paikoin vuoden 2015 paremman sääntelyn agendalla ja sen jälkeen 

suoritetuilla komission seurantaraporteilla. Näin varmennetaan suodatettu ja valistunut lopputulema, 

jonka laatua EU:n Sääntelyntarkastelulautakunta aiheellisesti varmentaa. Renda (2018) yhtyy 

artikkelissaan tähän, ja nostaa esille arvioiden rajalliseen käyttöön kohdistuvan kritiikin. Hän 

muistuttaa, ettei ”mittakeppejä” tulisikaan aina käyttää vain koska niin määrätään, varsinkaan kun 



 

tarkastellaan ilmiöitä, jotka eivät edes ole kvantitatiivisesti tai euromääräisesti mitattavissa. Asia ei ole 

kuitenkaan näin yksioikoinen. Myös OECD:n arvioinneista löytyy soraääniä etenkin 

jälkikäteisarviointien suorittamisen johdonmukaisuudesta. EU on vastannut linjauksilla arvioiden 

laadun ja käytön tehostamisesta. Myös Renda (2018) kuitenkin tiedostaa, että EU:n resurssit ovat 

rajalliset ja sääntelyprosessi on muutenkin raskas, joten näyttö lupausten takana on jäänyt, ja saattaa 

tulla jäämään ohueksi. 

 

Entä voiko paremman sääntelyn agenda olla tuomittu epäonnistumaan vain koska se pyrkii 

huomioimaan kaikkien sidosryhmiensä tarpeet? Perehdyttyihin artikkeleihin vedoten sanoisin, että ei. 

Se on kuitenkin epäonnistunut tavoitteissaan monilta osin ja syyllistynyt varsinaiseen sanan helinään. 

Kansalaisten osallistamisessa pelkkä internet-alusta ei liene kattava osallistamisen muoto, vaikka 

komission teksteissä tämä nostetaan toistuvasti esiin. Myös toimialakohtaiset riittävän täsmälliset 

tavoitteet loistavat poissaolollaan. Komissio kuittaa asian nimettyjen asiantuntijaryhmien käytöllä 

valmistelu- ja vaikutusarviointien kommentointikierroksilla, onko tämä osallistamista riittävässä 

laajuudessa vai lottovoitto pääsystä vaikuttamisen ytimeen. Voisiko ratkaisu olla laaja-alaisemmat 

alustat toimialojen yhteisten tavoitteiden määrittelylle, aluehallinnollisten tahojen ohella?  

 

Viimeisenä: onko EU paremman sääntelyn mahdollistaja vai oman ohjelmansa arkkivihollinen? On 

varmasti kiistämätön fakta, että sääntelyn byrokraattinen taakka on kova, EU:n kanssa tai ilman sitä. 

Ehkä kuitenkin paremman sääntelyn, kuten muidenkin hallinnollisten uudistusten keskeinen ongelma 

on, että sen kustannukset on paljon helpompi todentaa kuin sen hyödyt. Miten kansalainen hyötyy 

EU:sta jokapäiväisessä elämässään, entä kun kansainväliset rahoitusmarkkinat kaatuvat? Sellaiset 

asiat kuin kuluttajansuoja, talletussuoja ja lukemattomat epätäydellisiin markkinoihin ja kilpailuun 

puuttuvat sääntelytoimet ovat toki parhaimmillaan kun niitä ei ole tarvetta soveltaa, mutta saattavat 

nousta arvoon arvaamattomaan kun näin käy. Sääntelyllä on myös tapana tehdä itsensä tarpeettomaksi, 

eli sen seurauksena haitallinen toiminta minimoituu markkinoilla, joka ei ole yhtään hullumpi 

lieveilmiö. EU organisaationa on kansalaisen etujärjestö myös kansainvälisessä politiikassa kun 

kukaan ei muuten kutsuisi oman maan kansallista edustajaa neuvottelemaan kansainvälisestä 

luottolaitostoiminnasta tai kauppasopimuksista. Myös vapaakaupan, tai toimivien EU:n 

sisämarkkinoiden arvoa on vaikea mitata vaikutus- tai kustannushyötyarvioinnin keinoin. 

 

Paremman sääntelyn agendan tavoite on kunnianhimoinen ja sen tavoitteet jäänevät ainakin osittain 

aina saavuttamatta. Se tarjoaa kuitenkin pätevän työkalun epätäydelliselle päättäjälle, toimia 

epätäydellisessä politiikkaprosessissa. Selkeyttämällä sen tavoitteita ja osallistamismahdollisuuksia 



 

kansalaiset, olennaiset toimialat ja alueelliset tahot huomioiden, sen on mahdollista myös saavuttaa 

ansaitsemansa legitimiteetti. 

  



 

  

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistui kysymykseen sääntelyn tarpeellisuudesta niin 

markkinoiden, kuin julkisen vallan näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin paremman sääntelyn 

terminologiaa pankkisektorin sääntelyn viitekehyksessä Suomessa ja EU:n tasolla yhteisen 

finanssivalvontajärjestelmän ja siihen johtaneen sääntelyn uudistuskehityksen kautta. Tavoitteena oli 

luoda selkeä ja monipuolinen jäsentely tästä viitekehyksestä antamalla kansainvälisen pankkisektorin 

sääntelylle myös historiallista ulottuvuutta ja luomalla sääntelylle teoreettinen viitekehys 

regulaatioteorian avulla.  

 

Tutkimusongelmaksi asetettiin paremman sääntelyn monitulkintaisuus ja käsitteen soveltaminen 

pankkisektorin sääntelyn kehityksessä Euroopan unionin pankkisektorilla. Tutkimuskysymykset 

asetettiin seuraavasti: 

- Miksi pankkien toimintaa säännellään? 

- Mitä sääntely on ja miten sen hierarkia muodostuu? 

- Miten sääntely syntyy? 

- Miten sääntelyä valvotaan ja millainen on Euroopan yhteisen finanssivalvontajärjestelmän ja 

tähän sisältyvän pankkiunionin rakenne? 

- Mitä on parempi sääntely (better regulation) ja miten se on vaikuttanut EU:n pankkisektorin 

sääntelyn kehitykseen? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla 

toisessa käsittelykappaleessa, ja perusteltiin miksi pankkien toimintaa säädellään. Pankkisektorin 

riskityyppien tarkastelu hahmotti rahoitussektorilla vallitsevaa riskiympäristöä, jota sääntelyllä 

kontrolloidaan. Regulaatioteoria nosti esille sääntelyn tarvetta markkinahäiriöiden ehkäisijänä. Se 

myös havainnollisti niitä lukuisia haasteita, joita sääntelyn valmistelutyössä kuten epäsymmetrinen 

informaatio, rajoitettu rationaalisuus ja ylisääntelyn riski. Julkisen vallan intressi konkretisoi aiempia 

teorioita täydentäen julkisen vallan intressin sääntelylle pankkien ja valtion välisen kohtalon yhteyden 

kannalta. 

 

Toista tutkimuskysymystä tarkasteltiin kolmannessa kappaleessa. Sääntelyn määriteltiin tarkoittavan 

kaikenlainen sosiaalinen tai taloudellinen vaikuttaminen, jolla pyritään säädeltävän toiminnan 

hallittuun ja kohdennettuun muokkaamiseen kohti toivottua tavoitetta. Sääntely on siis julkisen 



 

vallankäytön muoto, johon kuuluu koko prosessi sääntelyn valmistelusta toimeenpanoon, valvontaan 

ja edelleen toimeenpanoon asti. Kappaleessa kuvattiin myös miten sääntelyn hierarkia muodostuu 

velvoittavista laeista vapaaehtoisiin direktiiveihin ja edelleen yhteis- ja itsesääntelyyn. Lisäksi luotiin 

tarkempi katsaus pankkisektorin olennaiseen sääntelyyn systeemisen riskin näkökulmasta, nämä 

sääntelykeinot muodostuivat vakavaraisuuden, riskienhallinnan ja itsesääntelyn työkaluista. Lopuksi 

vastattiin kolmanteen taustoittavaan tutkimuskysymykseen siitä miten sääntely syntyy konkreettisesti 

sääntelyprosessissa EU-tasolta jäsenvaltion päätöksentekoon. 

 

Neljäs käsittelykappale vastasi neljänteen tutkimuskysymykseen siitä miten sääntelyä valvotaan 

kansallisella tasolla valvontaviranomaisen toimesta ja edelleen markkinavakauden valvonnalla, joista 

vastaavat Euroopan yhteiseen finanssivalvontajärjestelmän ja pankkiunionin toimielimet. 

Kappaleessa kuvattiin paitsi valvontatoimia, myös näiden organisaatioiden rakennetta ja 

kansainvälistyvää ja toisaalta keskittyvää pankkisektorin toimintaympäristöä. Kiistaton lopputulema 

on että uudistunut finanssivalvontajärjestelmä on muuttanut kansallisten valvojien asemaa ja vastuita. 

Suomen kohdalla Fiva osallistuu ainoana suomalaisena viranomaisena uusien valvontaviranomaisten 

yhteistyöhön rahoitus- ja vakuutussektorin sääntelyn valmistelussa, joten Suomen tasolla 

tarkasteltuna sen valta on kasvanut. Aikaisempien, suurimmaksi osaksi vapaamuotoisempien EU-

direktiivien soveltamisesta on kuitenkin siirrytty malliin, jossa Fiva pääsee osallistumaan keskitetyn 

valvonnan valmisteluun, mutta jossa EU-näkökulmasta yhdellä pienellä kansallisella viranomaisena 

on häviävän pieni vaikutus saavutettavaan lopputulokseen ja kohtaloksi jää valvonnan toimeenpano. 

Kun otetaan huomioon Suomen rahoitussektorin keskittyneisyys, niin myös suhteellisesti olennainen 

osa valvontatehtävä siirtyi suurimpien luottolaitosten osalta EKP:lle uuden valvontasääntelyn myötä 

(asetuksella (EU) N:o 1024/2013). 

 

Kansallisen tason valvojien toimivalta ja asema uudessa järjestelmä on kuitenkin kokonaistavoitteen 

kannalta toissijainen. Finanssikriisi osoitti Euroopan rahoitussektorilla piilee suuria riskejä, joihin ei 

oltu varauduttu. Puutteista olennaisimmaksi osoittautuivat rakeenteelliset ongelmat; kansallisen tason 

valvonta ei pystynyt kriisin etenemiseen vaikuttamaan ja kansainvälisellä tasolla toimintaa ei oltu 

koordinoitu. Euroopan keskitetty valvontajärjestelmä ja pankkiunioni pyrkivät vastaamaan juuri 

näihin kansainvälistyvien markkinoiden haasteisiin samalla, kansainvälisellä tasolla. Kokonaisuutena 

Euroopan talousunionia tarkasteltaessa väkisinkin saa kuvan vahvasta integraatiosta, mutta huomaa 

että vaa’an toista puolta ei ole tasapainottamassa sitä koskevaa valvontaa. Kun sisäänpäin 

kääntyminen ja pääomien liikkuvuuden rajoittaminen eivät tule enää kysymykseen, varsinkaan 

ulkomaankaupan varassa toimivissa maissa kuten Suomessa niin keskitetty vaihtoehto lienee ainoa, 



 

jolla vakaus ja luottamus euroalueen talouteen saadaan palautettua. Luottamuksen ohella järjestelmä 

harmonisoi sääntelyä entisestään, joka puolestaan tasapuolistaa myös kilpailua unionin sisällä. 

Toisaalta on kiistelty että uudet tiukemmat vakavaraisuus- ja likviditeettisäännöt vahvistavat 

pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskinkantokykyä, mutta alentavat kannattavuutta, joka voi johtaa 

epäterveeseen riskinottoon. Väite on kuitenkin kumottavissa huomioitaessa, että vakavaraisimmat 

pankit ovat parhaiten pystyneet ylläpitämään luotonantoaan finanssikriisin ja Euroopan 

valtionvelkakriisin jälkeisessä vaikeassa toimintaympäristössä ja näin myös saavuttamaan tuottoja.  

 

Mielestäni voidaan todeta, että nimenomaan pankkiunioni on merkittävin yksittäinen askel EU:ssa 

heti rahaliiton perustamisen jälkeen. Valvontatoiminta saatetaan vastaamaan rahoitussektorin 

todellista, kansainvälistä luonnetta ja taataan ohessa myös yhdenvertaiset kilpailuedellytykset sekä 

kattavan vakavaraisuuden seurannan kautta rahoitussektorin vakaus myös kriisitilanteissa. Tämä 

tapahtuu kuitenkin kansallisten valvontaviranomaisten, myös Finanssivalvonnan, suvereniteetin 

kustannuksella. 

 

Viides kappale vastasi osittain tutkimuksen varsinaiseen tutkimuskysymykseen siitä mitä on parempi 

sääntely ja miten se on vaikuttanut EU:n pankkisektorin sääntelyn kehitykseen. Kappale tähtäsi 

määrittelemään paremman sääntelyn käsitteen narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Kappale 

kuvasi paremman sääntelyn politiikan syntyä kansallisten sovellusten kautta OECD:n 

sääntelypolitiikan arviointityökaluksi, ja edelleen EU:n sääntelypolitiikan punaiseksi langaksi. 

Lisäksi käytiin läpi EU:n paremman sääntelyn prosessia vaihe vaiheelta suunnittelusta sidosryhmien 

osallistamiseen. Kappaleessa saavutettiin myös tavoite paremman sääntelyn terminologian 

kuvaamisesta jäsentämällä sen käsittelyä tieteellisessä kirjallisuudessa sekä säädösteksteissä.  

 

Varsinaisen tutkimuskysymyksen käsittely jatkui kuudennessa kappaleessa metasynteesin 

toteutuksella. Synteesiin valikoitui 19 artikkelia, jotka jaettiin paremman sääntelyn agendan 

mukaisiin teemoihin koskien vaikutusarviointien käyttöä politiikkatyökaluna, osallistamisen 

periaatetta ja EU:n ominaispiirteitä paremman sääntelyn soveltajana. Lopullisena tavoitteena oli 

paremman sääntelyn terminologian kokonaisvaltainen ymmärtäminen, käsitteellistäminen, ja 

liittäminen saumattomasti EU:n pankkisektorin sääntelyn viitekehykseen. 

 

Tiivistettynä paremman sääntelyn agenda on nimenomaan politiikkaprosessin (policy process) 

ohjeistus. Hallinto ja politiikka ovat paitsi keskenään, myös eri intressien ja kustannusten 

välimaastossa tasapainoileva monimutkainen prosessi. Synteesissä löydettiin kattava kirjo 



 

mielipiteitä prosessin ”korjaamiseksi” tai parantamiseksi. Useat tahot viittaavat vaikutusarvioiden ja 

niiden riippumattomuuden korostamiseen. Tärkeä oivallus kuitenkin oli, että paremman sääntelyn 

vaikutusarvioinneilla tuotettava tieto on nimenomaisesti poliittisen päätöksenteon tueksi tuotettua 

tietoa, eikä sen tulisikaan määritellä itse politiikkaa. Prosessi kuitenkin vaatii läpinäkyvyyttä ja myös 

sen teknisiä osia, jotta se voi säilyä johdonmukaisena. Johdonmukaisuutta kuitenkin tarvitaan myös 

vaikutusarviointien säännöllisessä toteutuksessa, kuitenkin tiedostaen, että jokaisessa tapauksessa 

sillä ei ole mahdollista saavuttaa tarvittavaa lisäarvoa. 

Paremman sääntelyn agendan voidaan kuitenkin katsoa epäonnistuneen tavoitteissaan kansalaisten ja 

sidosryhmien osallistamisen osalta monilta osin. Kansalaisten osallistamisessa pelkkä internet-alusta 

ei liene kattava osallistamisen muoto tai alueellisten hallintojen osallistaminen vain hyvin rajattuun 

osaan sääntelyn valmisteluita. Myös toimialakohtaiset riittävän täsmälliset tavoitteet loistavat 

poissaolollaan. Voisiko ratkaisu olla laaja-alaisemmat alustat toimialojen yhteisten tavoitteiden 

määrittelylle, aluehallinnollisten tahojen ohella? Päätösten selkeät ja kattavat perustelut lisäisivät 

varmasti myös sidosryhmien luottamusta prosessiin. 

 

Viimeisenä: onko EU paremman sääntelyn mahdollistaja vai oman ohjelmansa arkkivihollinen? On 

varmasti kiistämätön fakta, että sääntelyn byrokraattinen taakka on kova, EU:n kanssa tai ilman sitä. 

Ehkä kuitenkin paremman sääntelyn, kuten muidenkin hallinnollisten uudistusten keskeinen ongelma 

on, että sen kustannukset on paljon helpompi todentaa kuin sen hyödyt. Miten kansalainen hyötyy 

EU:sta jokapäiväisessä elämässään, entä kun kansainväliset rahoitusmarkkinat kaatuvat? Sellaiset 

asiat kuin kuluttajansuoja, talletussuoja ja lukemattomat epätäydellisiin markkinoihin ja kilpailuun 

puuttuvat sääntelytoimet ovat toki parhaimmillaan kun niitä ei ole tarvetta soveltaa, mutta saattavat 

nousta arvoon arvaamattomaan kun näin käy. Sääntelyllä on myös tapana tehdä itsensä tarpeettomaksi, 

eli sen seurauksena haitallinen toiminta minimoituu markkinoilla, joka ei ole yhtään hullumpi 

lieveilmiö.  

 

Paremman sääntelyn agendan tavoite on kunnianhimoinen ja sen tavoitteet jäänevät ainakin osittain 

aina saavuttamatta. Se tarjoaa kuitenkin pätevän työkalun epätäydelliselle päättäjälle, toimia 

epätäydellisessä politiikkaprosessissa sektorilla kuin sektorilla. Selkeyttämällä sen tavoitteita ja 

osallistamismahdollisuuksia kansalaiset, olennaiset toimialat ja alueelliset tahot huomioiden, sen on 

mahdollista myös saavuttaa ansaitsemansa legitimiteetti. 

 

 



 

 

Tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi 

 

Metasynteesin avulla analysoitujen artikkeleiden ja tehtyjen havaintojen myötä syvennettiin 

tutkimuksessa tarkastellun kirjallisuuden tarjoamia näkemyksiä paremman sääntelyn politiikasta ja 

sen soveltamisesta EU:ssa. Tutkimuksen avulla muodostettiin kattava kokonaiskuva tutkimuksen 

kohteena olevasta ilmiöstä, tuotettiin uusia näkökulmia ja lisättiin ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. 

Myös regulaatioteoria tuki hyvin aihepiirin kattavampaa ymmärrystä ja antoi selkeän lähtökohdan 

paremman sääntelyn agendan tarkastelulle. Johtopäätöksen ja tutkimustulokset tukevat aikaisempaa 

tieteellistä keskustelua, ja tutkimuksen avulla saavutettiin riittävä ymmärrys teorian tarkentamiseksi. 

 

Tutkimuksen käsitteellis-teoreettinen lähestymistapa ja valitut tutkimusmenetelmät soveltuivat hyvin 

tutkittavan ilmiön tarkasteluun, kuten odotettiinkin. Ennakko-odotuksen mukaisesti tutkittavan 

ilmiön katsottiin olevan monitulkintainen, ja tutkimuksen tavoitteina oli käsitteellisen jäsennyksen 

muodostaminen sekä ilmiön syvällinen ymmärtäminen. Tätä tukivat myös tutkimuksen 

tieteenfilosofisiksi lähestymistavoiksi valitut hermeneutiikka ja abduktiivinen päättely, jotka 

ohjasivat tutkimuksen kulkua, havaintojen poimintaa ja johtopäätösten tekoa. 

 

Metasynteesin toteuttaminen sisällönanalyysiä hyödyntämällä korostaa tutkijan subjektiivisuuden 

merkitystä tutkimuksen tekemisessä. Tutkijan ennakkokäsitykset ohjasivat tutkimuksen suuntaa ja 

loivat oletuksia tässäkin tutkimuksessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuitenkin siihen, että 

tutkimusaineistosta poimitut havainnot liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Sääntelypolitiikka osoittautui 

kuitenkin viitekehykseltään laajaksi ilmiöksi, joka rajoitti myös näkökulman rajaamista. 

Tutkimusaineiston kerääminen ja sen analysointi pyrittiin myös kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, 

että myös ulkopuolinen arvioija päätyisi valitsemaan samat tutkimusartikkelit ja poimimaan niistä 

samat havainnot. Tutkijan subjektiivisuus vaikuttaa kuitenkin aina havaintojen poimintaan ja niistä 

tehtyihin johtopäätöksiin. Tämä vaikuttaa tutkimustulosten yleistettävyyteen. 

 

Tutkimuksen keskeisimpänä puutteena mainittakoon laadulliselle tutkimukselle tyypillinen piirre; 

sen suppeus. Paremman sääntelyn politiikasta löytyi kiitettävästi kirjallisuutta eri tieteenaloilta ja 

näitä käytettiin monipuolisesti hyväksi. Tämä kuitenkin ohjasi tutkimusta poliittisen- tai 

oikeustaloustieteellisen tutkimuksen suuntaan. Tutkimuksen viitekehyksen ei voidakaan katsoa 

rajoittuvan edes taloustieteen piiriin vaan se sisältää tulkintoja eri näkökulmista liittyen myös 

sosiaalisiin- ja yhteiskuntatieteisiin. Aiheen käsittely ei ollutkaan siis rajattavissa taloustieteeseen, 



 

eikä edes pankki- tai rahoitussektoriin, sillä kyseessä osoittautui olevan kokonaisvaltainen prosessi 

koskien laajasti kaikkia yhteiskunnan ja liiketoiminnan aloja. Paremman sääntelyn luominen 

pankkisektorilla vaatii samat raaka-aineet ja periaatteet kuin muukin päätöksenteko. Tämä ei 

kuitenkaan ole tutkimuksen kannalta ongelma vaan pikemminkin aihepiirin tarkastelu tarjoaa 

materiaalia vain laajemmalle yleisölle. Valituilla tutkimusmenetelmillä ja tutkimuksen laajuudella ei 

kuitenkaan voida katsoa saavutettavan tieteellisen yleistettävyyden vaatimusta. 

 

Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkielman aihe Euroopan unionin paremman sääntelyn politiikka ohjelman tarkastelusta 

pankkisektorilla 2010-luvulla on monella tapaa kiinnostava ja ajankohtainen tutkimusaihe, joka 

ilmenikin aihepiirin monipuolisesta kirjallisuudesta. Tutkielman avulla rakennettiin vahva 

teoreettinen ja organisatorinen viitekehys sääntelystä ja EU:n pankkisektorin systeemiseen riskiin 

vastaavasta organisaatiosta. Kirjallisuuskatsauksen ja metasynteesin keinoin pystyttiin myös 

lisäämään ymmärrystä paremman sääntelyn käsitteen monitulkintaisuudesta, politiikasta 

terminologian takana ja sen soveltamisen käytännön haasteista. 

 

Koska tutkimuksessa pidättäydyttiin laadullisessa tutkimusotteessa, on jatkotutkimusaiheita helppoa 

ammentaa määrällisillä näkökulmilla. Mielenkiintoisen lisän tutkimukseen voisi tuoda esimerkiksi 

paremman sääntelyn kvantitatiivinen tarkastelu sääntelyn vaikutusarvioinnin työkaluin (Regulatory 

Impact Analysis, RIA). Tutkielma keskittyi Euroopan unionin paremman sääntelyn politiikan 

tarkasteluun pankkisektorilla 2010-luvulla. Näin ollen olisikin loogista tarkastella vertailevalla 

tutkimuksella paremman sääntelyn sovelluksia muualla maailmassa, eri ajanjaksona tai eri toimialalla. 
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